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٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

مهندس ثالث
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/٠٣/٢٤بكالوريوس هندسةابراهيم فريد ابراهيم محمود١
١٩٨٣/٠٥/٢١بكالوريوس هندسةاحمد ابراهيم عبد الجليل ابراهيم٢
١٩٨٩/٠٩/٢٧بكالوريوس هندسةاحمد ابراهيم محمد محمد٣
١٩٩٢/٠٢/٢٣بكالوريوس هندسةاحمد اسامه محمد عبد المعطى٤
١٩٩٢/٠١/٠٦بكالوريوس هندسةاحمد ايمن عبد هللا احمد٥
١٩٨٨/٠٢/٠٥بكالوريوس هندسةاحمد حماد ابراهيم احمد٦
١٩٩١/٠٤/٠١بكالوريوس هندسةاحمد ذكى محمد بكر٧
١٩٩٠/٠٤/٢٠بكالوريوس هندسةاحمد سامى سيد عوض٨
١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس هندسةاحمد سمير على حميده٩

١٩٩١/٠٧/٠١بكالوريوس هندسةاحمد صابر محمود على١٠
١٩٩٠/٠٩/٣٠بكالوريوس هندسةاحمد صالح الدين عبد الرحمن السيد١١
١٩٩٠/١١/٢٨بكالوريوس هندسةاحمد صالح حامد مصطفى١٢
١٩٩١/٠٩/٠٥بكالوريوس هندسةاحمد عادل عبد السالم محمد١٣
١٩٨٩/٠١/٠١بكالوريوس هندسةاحمد عادل فتحى عبد العزيز١٤
١٩٩١/٠٥/٠١بكالوريوس هندسةاحمد عبد الرؤوف عبد العظيم سليمان١٥
١٩٩١/٠٦/٠٤بكالوريوس هندسةاحمد عربى جندى خليفه١٦
١٩٨٩/٠٢/١٧بكالوريوس هندسةاحمد فايز محمد عنبر محمد١٧
١٩٩٠/٠٣/١٣بكالوريوس هندسةاحمد قاسم عبد اللطيف محمد١٨
١٩٨٧/٠٩/١٠بكالوريوس هندسةاحمد كارم ناجى على١٩
١٩٨٤/١٠/٢٧بكالوريوس هندسةاحمد محمد سيد رضوان٢٠
١٩٩٠/٠٨/٢٥بكالوريوس هندسةاحمد محمد عبد هللا محمد٢١
١٩٩٢/٠٥/١٤بكالوريوس هندسةاحمد محمد على محمد٢٢
١٩٩٣/٠٣/٢٧بكالوريوس هندسةاحمد محمد محمد كامل٢٣
١٩٩١/٠١/٠١بكالوريوس هندسةاحمد محمود عثمان على٢٤
١٩٩٠/٠٦/٠٤بكالوريوس هندسةاحمد محمود فتحى على٢٥
١٩٩٢/٠٣/٢٨بكالوريوس هندسةاحمد محمود محمد درويش٢٦
١٩٨٤/٠٨/٠١بكالوريوس هندسةاحمد نبوى عبد الرحمن ابراهيم٢٧

صفحة ١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 
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٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

مهندس ثالث
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٧/٠٤/٠٩بكالوريوس هندسةاحمد نصر محمد السيد٢٨
١٩٩١/٠٩/٠٥بكالوريوس هندسةادهم احمد محمد امين٢٩
١٩٩٢/٠٢/٢٩بكالوريوس هندسةاسراء سمير محمد مصطفى٣٠
١٩٩٢/٠٥/١٣بكالوريوس هندسةاسراء مصطفى عباس احمد٣١
١٩٨٩/٠١/١٨بكالوريوس هندسةاسالم ابراهيم محمد بيومى٣٢
١٩٩٠/٠٧/٠٥بكالوريوس هندسةاسالم حمدى احمد شديد٣٣
١٩٨٧/٠٣/١٤بكالوريوس هندسةاسالم صالح عبد العليم٣٤
١٩٨٩/٠٧/٢٣بكالوريوس هندسةاسالم مجدى محمد عبد العزيز٣٥
١٩٩١/٠٢/٠٩بكالوريوس هندسةاسالم محمود يحيى محمود٣٦
١٩٩٣/٠٧/٢٨بكالوريوس هندسةامنيه صادق مهنى محمد٣٧
١٩٨٨/١٠/٢٦بكالوريوس هندسةامير احمد عبد الفتاح احمد٣٨
١٩٩٠/٠٢/٠٣بكالوريوس هندسةاندرو وجيه الفونس حليم٣٩
١٩٨٩/١٠/٢٢بكالوريوس هندسةاية الرحمن احمد عبد الرازق حافظ٤٠
١٩٩١/٠١/١٩بكالوريوس هندسةاية عبد الرحمن فتوح حماد٤١
١٩٨٦/٠٨/١٠بكالوريوس هندسةايمان احمد محمد محمد٤٢
١٩٨٦/١٠/٠١بكالوريوس هندسةايمن مصطفى سعد رمضان٤٣
١٩٨٦/٠٢/٠١بكالوريوس هندسةايناس مصطفى حنفى على٤٤
١٩٩٢/٠٧/٢٥بكالوريوس هندسةايه ثابت حسن السيد٤٥

صفحة ٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 
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١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

مهندس ثالث
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/٠٣/٢٨بكالوريوس هندسةايه سيد نصر حسن١
١٩٨٩/٠٨/١٣بكالوريوس هندسةبسمه السعيد عبده عزام٢
١٩٨٤/٠٩/٠٨بكالوريوس هندسةتامر محمود عبد الحليم ماضى٣
١٩٩٢/٠٦/٢٢بكالوريوس هندسةتسنيم صالح محمد العراقى٤
١٩٩٠/٠٤/٢٢بكالوريوس هندسةتشارلز الفريد رمسيس صليب٥
١٩٨٣/٠٧/٢٦بكالوريوس هندسةحسام احمد محمود الحادى٦
١٩٨٧/٠٥/١١بكالوريوس هندسةحنان السيد حسن السيد٧
١٩٨٧/٠٦/٠٦بكالوريوس هندسةخالد حسين سعيد كامل٨
١٩٨٣/١٠/١٧بكالوريوس هندسةخالد سمير صابر محمد٩

١٩٩٢/٠٣/٢٥بكالوريوس هندسةخالد سيد عبد الحميد السيد١٠
١٩٨٥/٠٨/٠١بكالوريوس هندسةخالد محمد نور الدين اسماعيل١١
١٩٨٨/٠٩/٢٣بكالوريوس هندسةدينا محمد سمير محروس١٢
١٩٨٣/٠٣/١١بكالوريوس هندسةرامز فتحى تاوضرس صليب١٣
١٩٨٩/٠١/٢٠بكالوريوس هندسةرانده عبد الفتاح مصطفى١٤
١٩٩١/٠١/٢٦بكالوريوس هندسةرضوى سمير محمد وجيه١٥
١٩٨٥/٠٤/١٥بكالوريوس هندسةرضوى عبد الهادى على قابيل١٦
١٩٩٢/٠٤/٠٣بكالوريوس هندسةرفيق مجدى عبد الرازق حسن١٧
١٩٨٨/٠٥/٠٥بكالوريوس هندسةساره عبد اللطيف رمضان عبد اللطيف١٨
١٩٨٣/٠٩/٠١بكالوريوس هندسةسوزان عبد الكريم ابراهيم عطيه١٩
١٩٨٥/٠١/٢٨بكالوريوس هندسةشرين محمد مرسى العميرى٢٠
١٩٩٣/٠١/١٨بكالوريوس هندسةعبد الرحمن انس مصطفى محمود٢١
١٩٩٣/٠٧/٢٩بكالوريوس هندسةعبد الرحيم محمد صبرى٢٢
١٩٩١/٠١/٢٥بكالوريوس هندسةعبد العظيم ناجى عبد العظيم عمر٢٣
١٩٨٥/٠٣/٠٣بكالوريوس هندسةعبد الغنى مصرى عبد الغنى اسماعيل٢٤
١٩٩٠/٠٨/٠٣بكالوريوس هندسةعبد هللا عصمت محمود احمد٢٥
١٩٩٣/٠٤/٠١بكالوريوس هندسةعبد الوهاب حمدى عبد الوهاب على٢٦
١٩٨٧/٠٣/١١بكالوريوس هندسةعبير محمد سيد احمد٢٧

صفحة ٣ من ٤٧٩
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١٩٨٥/٠٣/٠٢بكالوريوس هندسةعلى احمد على الهيلى٢٨
١٩٩٢/٠٢/١٣بكالوريوس هندسةعلى الدمرداش على الدمرداش٢٩
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس هندسةعلى سعيد السيد على٣٠
١٩٩٢/٠١/٣١بكالوريوس هندسةعمر عبد المنعم قاسم عبد الباقى٣١
١٩٨٤/٠٩/١٥بكالوريوس هندسةعمرو احمد عبد الحميد مدكور٣٢
١٩٩٢/٠٣/٢٣بكالوريوس هندسةعمرو محمد على حسن٣٣
١٩٩٠/٠٩/٠٩بكالوريوس هندسةعمرو محمد يحيى ابو السعود٣٤
١٩٨٧/١٢/١٩بكالوريوس هندسةغاده على مرزوق عبد المجلى٣٥
١٩٩٠/٠٩/٣٠بكالوريوس هندسةفاديه عبد الجواد على عبد الجواد٣٦
١٩٨٣/٠٩/٠١بكالوريوس هندسةكريم اسماعيل سليم اسماعيل٣٧
١٩٩٢/٠٢/١٥بكالوريوس هندسةكريم زكريا على دغيدى٣٨
١٩٨٩/٠١/٠٣بكالوريوس هندسةمؤمن حسن على المليجى٣٩
١٩٩٢/١٢/٢٧بكالوريوس هندسةمارى زخارى اديب حبيب٤٠
١٩٨٤/١٠/٠١بكالوريوس هندسةمايكل عطا ابراهيم فانوس٤١
١٩٩١/٠٣/٢٨بكالوريوس هندسةمحمد اسامه صالح الدين ابو المجد٤٢
١٩٨٨/١٠/٢٣بكالوريوس هندسةمحمد اشرف محمد عبد الرحمن٤٣
١٩٩٠/٠٥/٢٦بكالوريوس هندسةمحمد السيد فوده السيد٤٤
١٩٨٦/٠٢/١٨بكالوريوس هندسةمحمد جالل حسنيين ابراهيم٤٥

صفحة ٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 
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الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٨/٠٨/١١بكالوريوس هندسةمحمد جمال محمد خضير١
١٩٩١/٠٩/٢٥بكالوريوس هندسةمحمد حسنى حامد على٢
١٩٩٢/٠٦/١٨بكالوريوس هندسةمحمد حسين سند حسين٣
١٩٩٣/٠١/٢٨بكالوريوس هندسةمحمد حمدى عطيه على٤
١٩٩١/٠٤/٢٢بكالوريوس هندسةمحمد سعيد كمال موسى الغزالى٥
١٩٨٩/٠٤/٢٦بكالوريوس هندسةمحمد صالح رشاد حسين٦
١٩٩١/٠٩/٢٩بكالوريوس هندسةمحمد عصام عطا ابو سن٧
١٩٨٧/٠٧/٣١بكالوريوس هندسةمحمد عمر اسماعيل محمد٨
١٩٨٩/٠٣/٠١بكالوريوس هندسةمحمد فتحى احمد محفوظ٩

١٩٨٧/١٠/٠١بكالوريوس هندسةمحمد قاسم محمد رشاد١٠
١٩٩٠/٠٨/١٥بكالوريوس هندسةمحمد مؤنس البسطويسى العرابى١١
١٩٨٤/١١/٢٦بكالوريوس هندسةمحمد مجدى انور وهبه١٢
١٩٩١/٠٤/٢٩بكالوريوس هندسةمحمد مجدى محمد حسن١٣
١٩٨٥/١١/٢٠بكالوريوس هندسةمحمد محمد عطوه عبده١٤
١٩٨٨/٠٨/١٨بكالوريوس هندسةمحمد مصطفى ابراهيم متولى١٥
١٩٨٣/٠٦/٠٥بكالوريوس هندسةمحمد نبوى احمد جعفر١٦
١٩٩٠/٠٥/٠٢بكالوريوس هندسةمحمود جمال محمد عبد العال١٧
١٩٩١/٠٩/٢٠بكالوريوس هندسةمحمود سعيد احمد محمد١٨
١٩٩١/٠٧/٠١بكالوريوس هندسةمحمود محمد فتح هللا البندراوى١٩
١٩٩١/٠٩/١٩بكالوريوس هندسةمحمود مصطفى محمود مصطفى٢٠
١٩٨٤/٠٣/٢٣بكالوريوس هندسةمروه منصور محمد خليفه٢١
١٩٩٠/٠٥/٠٧بكالوريوس هندسةمصطفى احمد فهمى منصور٢٢
١٩٨٦/٠٥/١٤بكالوريوس هندسةمصطفى سامى عبد الهادى مصطفى٢٣
١٩٩٠/٠٢/٠١بكالوريوس هندسةمصطفى طارق ابراهيم محمود٢٤
١٩٨٨/٠٧/٢٣بكالوريوس هندسةمصطفى منير صابر عبد الفتاح٢٥
١٩٨٩/١٢/١٨بكالوريوس هندسةمنة هللا انور مصطفى محمد٢٦
١٩٩٠/٠٧/٢٧بكالوريوس هندسةمنة هللا نبيل محمود موسى٢٧

صفحة ٥ من ٤٧٩
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يوم

١٩٨٩/٠٩/٢٤بكالوريوس هندسةمهاب على محمود رمضان٢٨
١٩٩١/٠٩/٢٧بكالوريوس هندسةمهيتاب بحر حامد سليم٢٩
١٩٩٠/١٠/٢٨بكالوريوس هندسةمى خليفه قرنى محمد٣٠
١٩٨٧/٠٧/٢٢بكالوريوس هندسةمى محمود سعد البنا٣١
١٩٩١/٠٤/١٦بكالوريوس هندسةميرين عصام عياد بباوى٣٢
١٩٨٩/١١/٠٤بكالوريوس هندسةمينا رومانى فخرى محروس٣٣
١٩٩١/٠٨/٠٥بكالوريوس هندسةمينا موريس صبرى ميخائيل٣٤
١٩٨٨/٠٣/١٥بكالوريوس هندسةنادر يوسف موريس كامل٣٥
١٩٨٩/٠٨/٠٧بكالوريوس هندسةنبيل عبد الرحمن عبد القادر محمود٣٦
١٩٩١/١١/٠٩بكالوريوس هندسةنرمين عبد الناصر محمد موسى٣٧
١٩٩٠/٠٨/٠١بكالوريوس هندسةنهى حماده عبد الموجود محمود٣٨
١٩٨٨/٠٨/٢٣بكالوريوس هندسةهادى اسماعيل محى الدين وهبه٣٩
١٩٨٨/٠٤/١٧بكالوريوس هندسةهبه هانى عز الدين عبد الحميد٤٠
١٩٨٧/٠٩/١٠بكالوريوس هندسةهشام ابراهيم خليل ابراهيم٤١
١٩٨٩/٠٨/١٦بكالوريوس هندسةوليد هشام احمد عصمت٤٢
١٩٨٧/٠٥/٢٦بكالوريوس هندسةياسر محمد ابراهيم حجازى٤٣
١٩٩٠/٠٤/٠١بكالوريوس هندسةياسمين سيد ابراهيم محمود٤٤
١٩٩٢/٠٤/٢٣بكالوريوس هندسةياسمين عالء محمود البسيونى٤٥

صفحة ٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

ذو شهادات تأهيلاحمد حسين محمد حسن١ ١٩٨٧/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارة
ذو شهادات تأهيلاحمد شعبان احمد مصيلحى٢ ١٩٨٧/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارة
ذو شهادات تأهيلاحمد عيد محمود حميده٣ ١٩٩٢/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارة
ذو شهادات تأهيلاحمد محمد ابراهيم على٤ ١٩٨٧/٠٩/٠١بكالوريوس تجارة
ذو شهادات تأهيلمحمد السيد عبده السيد٥ ١٩٨٦/٠٧/٢٨بكالوريوس تجارة
ذو شهادات تأهيلمحمد جمال عبد الستار بيومى٦ ١٩٩١/٠٣/١٤بكالوريوس تجارة
ذو شهادات تأهيلمحمد صالح عبد النعيم٧ ١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارة
ذو شهادات تأهيلمحمد عادل محمد رشاد٨ ١٩٨٦/٠٣/٢١بكالوريوس تجارة
ذو شهادات تأهيلمحمد عبد الفتاح ابراهيم٩ ١٩٨٨/١٢/١٩بكالوريوس تجارة

ذو شهادات تأهيلمحمد فوزى عبد الكريم١٠ ١٩٩٠/٠١/٠١بكالوريوس تجارة
ذو شهادات تأهيلمحمد محمد صويلح محمد١١ ١٩٩٠/٠٦/٠٥بكالوريوس تجارة
١٩٨٨/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةإبراهيم احمد محمد محمد١٢
١٩٨٩/٠٢/٢٢بكالوريوس تجارةإبراهيم حسن سيد حميده١٣
١٩٩٢/٠١/١٢بكالوريوس تجارةإبراهيم خليل إبراهيم١٤
١٩٨٩/٠٥/٢٥بكالوريوس تجارةإبراهيم رضا إبراهيم محمد١٥
١٩٨٤/٠٥/١٠بكالوريوس تجارةإبراهيم صبحى محمد حجازى١٦
١٩٩٢/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةإبراهيم طارق إبراهيم احمد١٧
١٩٨٨/١٠/١١بكالوريوس تجارةإبراهيم عبد هللا محمد إبراهيم١٨
١٩٨٧/٠٦/٢٤بكالوريوس تجارةإبراهيم على السيد على١٩
١٩٨٦/٠٤/٢٧بكالوريوس تجارةإبراهيم عمر إبراهيم حسن٢٠
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةإبراهيم فتحي عبد اللطيف عمران٢١
١٩٨٨/٠٧/٢١بكالوريوس تجارةإبراهيم فكرى رجب٢٢
١٩٨٨/٠٣/٢٣بكالوريوس تجارةإبراهيم كمال الدين إبراهيم محمود٢٣
١٩٨٨/٠٦/٠٥بكالوريوس تجارةإبراهيم محمد إبراهيم٢٤
١٩٨٨/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةإبراهيم محمد إبراهيم احمد٢٥
١٩٨٥/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةإبراهيم محمد امام جمعه٢٦
١٩٨٩/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةإبراهيم محمد حسين محمد سالمه٢٧

صفحة ٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٨/٠١/٢٢بكالوريوس تجارةإبراهيم محمد عبد هللا٢٨
١٩٨٥/١١/١٦بكالوريوس تجارةإبراهيم محمد عبد المقصود هنيدى٢٩
١٩٩٢/٠٦/٠٧بكالوريوس تجارةإبراهيم محمد نعمان٣٠
١٩٨٩/٠٢/١٢بكالوريوس تجارةإبراهيم محمود محمد عبد المجيد٣١
١٩٩١/٠٦/٢٩بكالوريوس تجارةأبو العال محمد شحاته عبد هللا٣٢
١٩٨٧/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةأبو بكر على محمد عبد الحق٣٣
١٩٨٩/١١/٠٥بكالوريوس تجارةإسالم إبراهيم خيري٣٤
١٩٨٩/٠١/٠٩بكالوريوس تجارةإسالم حسن كمال حسين٣٥
١٩٩٠/٠٦/١١بكالوريوس تجارةإسالم محمد رمضان الفياض٣٦
١٩٨٩/٠٤/٢٤بكالوريوس تجارةإسالم محمد نبيل محمد٣٧
١٩٩١/١٢/٠٩بكالوريوس تجارةأسماء احمد سيد حسنين٣٨
١٩٨٩/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةأسماء احمد غريب٣٩
١٩٩٣/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةأسماء اشرف خلف على٤٠

صفحة ٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٥/١٠/١٤بكالوريوس تجارةأسماء الصاوى إبراهيم صقر١
١٩٩٠/١٢/١١بكالوريوس تجارةأسماء حسن عبد الظاهر٢
١٩٨٧/٠٤/٢١بكالوريوس تجارةأسماء حسن عبد الفضيل٣
١٩٨٥/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةأسماء حسين على٤
١٩٨٩/٠٢/٢١بكالوريوس تجارةأسماء سالم السيد عبد المجيد٥
١٩٩٣/٠٢/٠٣بكالوريوس تجارةأسماء سيد سالم سالم٦
١٩٩٣/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةأسماء سيد عبد العزيز محمد٧
١٩٩١/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةأسماء شلبي كمال٨
١٩٨٩/٠١/١١بكالوريوس تجارةأسماء صالح محمد احمد٩

١٩٨٧/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةأسماء طلعت محمد حسانين١٠
١٩٨٧/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةأسماء عادل حلمي السيد١١
١٩٩٢/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةأسماء عبد التواب عبد الاله١٢
١٩٩٣/٠٣/١٣بكالوريوس تجارةأسماء عبد الملك أبو الفتوح١٣
١٩٨٥/١٠/٠١بكالوريوس تجارةأسماء عبد الوهاب يوسف١٤
١٩٩٢/٠٥/١٧بكالوريوس تجارةأسماء عصام عبد العال١٥
١٩٩٢/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةأسماء عالء عبد الحليم١٦
١٩٨٩/٠٨/١٢بكالوريوس تجارةأسماء على زين العابدين١٧
١٩٨٧/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةأسماء على شعبان١٨
١٩٩١/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةأسماء على محمد حسن١٩
١٩٨٩/٠٥/١٣بكالوريوس تجارةأسماء على مصطفى٢٠
١٩٩١/٠٢/٢١بكالوريوس تجارةأسماء فرج محمد احمد٢١
١٩٩٠/٠٥/١٢بكالوريوس تجارةأسماء محمد إبراهيم٢٢
١٩٨٥/٠٧/٢٥بكالوريوس تجارةأسماء محمد رضا عبد الخالق٢٣
١٩٩٣/٠١/١٥بكالوريوس تجارةأسماء محمد عبد الناصر عبد العزيز٢٤
١٩٨٣/٠٤/٠٩بكالوريوس تجارةأسماء محمد كمال محمد خاطر٢٥
١٩٨٩/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةأسماء محمد محمود سليمان٢٦
١٩٩١/٠١/١٦بكالوريوس تجارةأسماء ممدوح عبد الرحمن٢٧

صفحة ٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/٠٤/٠٩بكالوريوس تجارةإسماعيل جمال إسماعيل محمود٢٨
١٩٨٤/٠٨/٢٠بكالوريوس تجارةإسماعيل رمضان إسماعيل٢٩
١٩٨٩/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةإسماعيل فؤاد إسماعيل٣٠
١٩٨٨/١٢/٢٦بكالوريوس تجارةإسماعيل فتحي عبد الغنى عقل٣١
١٩٨٩/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةإسماعيل مختار إسماعيل مصطفى٣٢
١٩٩٢/٠٨/١٨بكالوريوس تجارةإسماعيل مصطفى إسماعيل٣٣
١٩٨٩/٠٦/١٦بكالوريوس تجارةأمانى محمد عبد هللا خليل٣٤
١٩٨٦/٠١/٠٦بكالوريوس تجارةأمل برسوم سعيد٣٥
١٩٨٧/١٢/٠٣بكالوريوس تجارةأمل صالح عبد الصادق٣٦
١٩٨٣/٠٦/٠٥بكالوريوس تجارةأمل محمد عبد هللا احمد٣٧
١٩٨٩/٠٨/٢٥بكالوريوس تجارةأمل ناصر محمد على٣٨
١٩٨٧/٠٧/١٩بكالوريوس تجارةأمنيه إسماعيل رفاعي٣٩
١٩٩٠/١٠/١٨بكالوريوس تجارةأمنيه حسن أبو السعود على٤٠

صفحة ١٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٩/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةأمير صالح رجب١
١٩٩٢/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةأمير عبد المقصود عبد الفتاح٢
١٩٩٢/٠٥/٢٤بكالوريوس تجارةأمير محمد حسام الدين إسماعيل٣
١٩٨٩/٠١/٠١بكالوريوس تجارةأمير محمد عاطف جوده٤
١٩٨٥/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةأميرة احمد حامد محمد٥
١٩٨٨/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةأميرة احمد عبد الحميد حشاد٦
١٩٩٣/٠٦/٠٦بكالوريوس تجارةأميرة رمضان توفيق حسن٧
١٩٨٦/١١/٢٣بكالوريوس تجارةأميرة سامي على حسن٨
١٩٨٩/٠٢/٠٥بكالوريوس تجارةأميرة سيد احمد سيد٩

١٩٩٣/٠٥/٢٦بكالوريوس تجارةأميرة سيد محمد عبد الفتاح١٠
١٩٩١/٠٢/١٦بكالوريوس تجارةأميرة صغير سليمان١١
١٩٨٣/٠١/٠١بكالوريوس تجارةأميرة عزت فايق ياسين١٢
١٩٩٣/٠٧/٢٦بكالوريوس تجارةأميرة محمد أنور محمد احمد١٣
١٩٩١/١١/٠٣بكالوريوس تجارةأميرة محمد بخيت محمود حموده١٤
١٩٩٢/٠٢/٢٥بكالوريوس تجارةأميرة محمد عبد العزيز إبراهيم١٥
١٩٩٢/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةأميرة محمد فؤاد طه١٦
١٩٩٠/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةأميمه عالء الدين عبد المنعم١٧
١٩٩١/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةأمين مصطفى محمد حميده١٨
١٩٨٣/١٢/١٣بكالوريوس تجارةأنور الظواهرى أنور١٩
١٩٨٤/١٠/٠٢بكالوريوس تجارةأنور عبد الفتاح أنور السيد٢٠
١٩٩٣/٠٧/٠٤بكالوريوس تجارةإيمان إسماعيل عبد هللا٢١
١٩٨٦/١١/٠٨بكالوريوس تجارةإيمان احمد عبد القادر محمود٢٢
١٩٩١/٠٣/١٤بكالوريوس تجارةإيمان احمد فاروق٢٣
١٩٩٢/٠٧/٢٤بكالوريوس تجارةإيمان اشرف محمد إسماعيل٢٤
١٩٨٦/٠٧/٢٤بكالوريوس تجارةإيمان حامد عبد العال محمد٢٥
١٩٨٨/٠١/٢٢بكالوريوس تجارةإيمان خلف عثمان عطية٢٦
١٩٨٤/٠٨/١٤بكالوريوس تجارةإيمان سيد كامل٢٧

صفحة ١١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩١/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةإيمان سيد محمد٢٨
١٩٨٩/١٢/١٤بكالوريوس تجارةإيمان شريف محمد عبيد٢٩
١٩٨٦/٠٥/١٢بكالوريوس تجارةإيمان عبد الحميد أبو القاسم٣٠
١٩٨٣/١٠/١٧بكالوريوس تجارةإيمان عبد الرازق عبد الفتاح٣١
١٩٨٥/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةإيمان عبد الرازق محمود عطيه٣٢
١٩٩٣/٠٥/٣٠بكالوريوس تجارةإيمان عبد اللطيف رشدى سلطان٣٣
١٩٩٠/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةإيمان عبد المعطى حامد عبد المعطى٣٤
١٩٨٧/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةإيمان فؤاد عبد الهادي٣٥
١٩٩٠/٠٤/٠٢بكالوريوس تجارةإيمان فاروق حسين إبراهيم٣٦
١٩٩٠/٠١/١٨بكالوريوس تجارةإيمان فوزي السيد عفيفي٣٧
١٩٩١/٠٦/٢٧بكالوريوس تجارةإيمان كرم بيومي٣٨
١٩٨٨/٠٣/١٤بكالوريوس تجارةإيمان محفوظ محرم حسن٣٩
١٩٨٩/٠٧/٢٦بكالوريوس تجارةإيمان محمد احمد سيد٤٠

صفحة ١٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٧/٠٣/٠٤بكالوريوس تجارةإيمان محمد عبد الحفيظ١
١٩٨٥/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةإيمان محمد مبروك محمد٢
١٩٨٩/٠٢/١٣بكالوريوس تجارةإيمان محمود عبد الخالق٣
١٩٨٥/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةإيمان مصطفى سعد رمضان٤
١٩٨٤/٠٨/٠٢بكالوريوس تجارةإيمان ممدوح مصطفى٥
١٩٩٠/١٠/٠١بكالوريوس تجارةإيمان يحيى عبد الحليم الشيخ٦
١٩٨٥/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةإيناس احمد عبد الرحمن٧
١٩٩٢/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةآيه إبراهيم .... محمد٨
١٩٩٣/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةآيه رضا موسى مرسى٩

١٩٨٣/٠٦/٢١بكالوريوس تجارةإيهاب احمد رستم على١٠
١٩٨٣/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةإيهاب احمد عبد الحكيم١١
١٩٨٣/١٠/١٤بكالوريوس تجارةإيهاب احمد محمود الجنزورى١٢
١٩٨٤/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةإيهاب خليفه عزيز حسين١٣
١٩٨٧/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةإيهاب خميس محمود عبد الغفار١٤
١٩٩٠/٠٢/١١بكالوريوس تجارةإيهاب سعد سعيد اسعد١٥
١٩٨٦/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةإيهاب سيف الدين عباس١٦
١٩٨٧/٠٦/٠٤بكالوريوس تجارةإيهاب محمد حسام الدين محمد١٧
١٩٨٧/١١/٢٣بكالوريوس تجارةإيهاب محمد هنداوى عبده١٨
١٩٨٦/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةإيهاب ناجى مصطفى أبو اليزيد١٩
١٩٨٥/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةإيهاب نبيل شفيق توفيق٢٠
١٩٩١/٠٨/١٧بكالوريوس تجارةابانوب بشرى شاكر سيدهم٢١
١٩٩٢/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةابانوب جورج نسيم لوندى٢٢
١٩٩٢/٠٥/١١بكالوريوس تجارةابانوب ممدوح حنا بطرس٢٣
١٩٩٢/١٠/٢٦بكالوريوس تجارةابتهاج سعيد سيد سالمه٢٤
١٩٩١/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةابتهال محمد احمد محمد٢٥
١٩٩٢/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم احمد٢٦
١٩٨٩/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم احمد٢٧

صفحة ١٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم احمد عقل٢٨
١٩٨٦/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم السيد٢٩
١٩٨٣/١٢/١٩بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم عبد الجواد إبراهيم٣٠
١٩٨٩/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم عبد الحميد إبراهيم٣١
١٩٩٤/٠٢/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم عبد السالم٣٢
١٩٨٧/٠٤/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم عبد المنعم٣٣
١٩٨٧/١٠/١٨بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم على إبراهيم٣٤
١٩٩٠/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم على عطيه٣٥
١٩٨٤/٠٧/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم محمد إبراهيم٣٦
١٩٨٨/١١/١٥بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم محمد إبراهيم٣٧
١٩٨٧/١١/١٠بكالوريوس تجارةاحمد إبراهيم محمد امام٣٨
١٩٨٩/١٢/١٤بكالوريوس تجارةاحمد إسماعيل خليل٣٩
١٩٩٠/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد إسماعيل سلطان٤٠

صفحة ١٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٤/٠٣/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد إسماعيل كومى اسماعيل١
١٩٨٨/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةاحمد أمين رمضان أبو سالم٢
١٩٨٥/١٢/٠١بكالوريوس تجارةاحمد اباصيرى مرسى عباس٣
١٩٨٤/١١/٢٩بكالوريوس تجارةاحمد احمد العزب احمد٤
١٩٩٢/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةاحمد اسالم محمد محمد٥
١٩٨٦/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد اشرف حامد سيد٦
١٩٨٦/٠٨/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد اشرف رياض احمد٧
١٩٨٥/٠٣/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد البدرى احمد٨
١٩٨٦/١٠/١٨بكالوريوس تجارةاحمد السيد أبو ضيف احمد٩

١٩٨٣/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد السيد العربى حسن١٠
١٩٨٩/٠٨/٣٠بكالوريوس تجارةاحمد السيد رجب حسين١١
١٩٨٨/٠٢/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد السيد رشاد السيد١٢
١٩٨٣/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةاحمد السيد عبد الفتاح على١٣
١٩٩٢/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد السيد فتح هللا عبد الحميد١٤
١٩٩١/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد السيد محمد احمد١٥
١٩٨٣/٠٧/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد الغرب السيد محمد١٦
١٩٩٢/٠٣/١٤بكالوريوس تجارةاحمد امام عبد الرازق١٧
١٩٨٩/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد انس محمد احمد١٨
١٩٩٢/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةاحمد بالل حسين١٩
١٩٩٢/١٠/١٣بكالوريوس تجارةاحمد بهاء عبد العال٢٠
١٩٨٧/٠٧/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد بهى الدين توفيق٢١
١٩٩١/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاحمد توفيق حسن السعيد٢٢
١٩٨٧/٠٥/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد جابر عبد العال محمود٢٣
١٩٩٠/٠٣/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد جابر فاروق محمد صابر٢٤
١٩٨٥/١٠/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد جمال إبراهيم احمد٢٥
١٩٨٩/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد جمال إبراهيم مرسى٢٦
١٩٩٠/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد جمال أبو الفتوح البربرى٢٧

صفحة ١٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٦/١٢/١٧بكالوريوس تجارةاحمد جمال احمد عبد هللا٢٨
١٩٩٠/٠٦/١٦بكالوريوس تجارةاحمد جمال الدين احمد٢٩
١٩٩١/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةاحمد جمال الدين كمال احمد٣٠
١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاحمد جمال السيد محمد٣١
١٩٩١/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد جمال سعيد سليمان٣٢
١٩٩٢/٠٥/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد جمال عبد الحميد عبد الغنى٣٣
١٩٨٨/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةاحمد جمال عبد العال عطية٣٤
١٩٨٩/٠٥/١٢بكالوريوس تجارةاحمد جمال عبد العزيز محمد٣٥
١٩٩١/٠٩/١١بكالوريوس تجارةاحمد جمال كامل عليوه٣٦
١٩٨٦/٠٣/٢٩بكالوريوس تجارةاحمد جمال محمد عبد الرازق٣٧
١٩٩٢/٠١/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد جمعه رمضان محمد٣٨
١٩٨٥/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةاحمد حامد محمد جاويش٣٩
١٩٨٨/٠٨/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد حجاج يوسف٤٠

صفحة ١٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

ذو شهادات تأهيلابتسام احمد سيد محمد١ ١٩٨٦/٠٨/٢٨خدمه اجتماعيه
ذو شهادات تأهيلاحمد جمال محمد عبد الكريم٢ ١٩٩١/١٢/٢٢علوم ادارية
ذو شهادات تأهيلاحمد حمدى محمد عبد المجيد٣ ١٩٨٩/١٠/١٨حقوق
ذو شهادات تأهيلاحمد محمد عبد الفتاح٤ ١٩٨٥/٠١/١٤اداب
ذو شهادات تأهيلاحمد محمد محمد محمد ندا٥ ١٩٨٥/٠٣/٢٢شريعه و قانون
ذو شهادات تأهيلاسالم عاطف ابراهيم السيد٦ ١٩٩١/٠٢/٠٦اداب
ذو شهادات تأهيلانجى عبد الرحمن محمود حفنى٧ ١٩٨٨/١١/١٨اداب
ذو شهادات تأهيلاية هللا ابراهيم احمد٨ ١٩٨٨/٠٤/٠٧اداب
ذو شهادات تأهيلبسام محمد فاروق محمود٩ ١٩٩٠/٠٥/٠٣خدمه اجتماعيه

ذو شهادات تأهيلدعاء محفوظ حسين١٠ ١٩٩٠/١١/١٩اداب
ذو شهادات تأهيلرانا رشدى محمد مصطفى١١ ١٩٩١/٠٤/٠٧اداب
ذو شهادات تأهيلسامح ثابت سعيد فهيم١٢ ١٩٩٢/٠٢/٠٢تجارة ادارة اعمال
ذو شهادات تأهيلشريف عمر عبد العزيز١٣ ١٩٩٠/٠٤/٠٥خدمه اجتماعيه
ذو شهادات تأهيلصفا حسين مرزوق حسين١٤ ١٩٨٨/١٠/٠١خدمه اجتماعيه
ذو شهادات تأهيلفهد مصطفى محمد سيف١٥ ١٩٨٩/٠٥/١٦تجاره محاسبه
ذو شهادات تأهيلكريم محمد رمضان١٦ ١٩٨٣/٠١/٠١حقوق
ذو شهادات تأهيلماريان ابراهيم عبد العزيز١٧ ١٩٨٨/٠٩/٠٨اداب
ذو شهادات تأهيلمحمد حسين محمد احمد١٨ ١٩٨٨/٠٣/٢٧حقوق
ذو شهادات تأهيلمحمد سيد عبد الفتاح ابراهيم١٩ ١٩٨٥/٠٨/١٠ادارة اعمال
ذو شهادات تأهيلمحمد محمود جالل احمد٢٠ ١٩٨٩/٠٧/٢٣اداب
ذو شهادات تأهيلمحمد مدحت محمود محمود٢١ ١٩٨٧/٠٧/٢١خدمه اجتماعيه
ذو شهادات تأهيلمحمد يوسف طاهر زيدان٢٢ ١٩٨٩/٠٣/٢٨خدمه اجتماعيه
ذو شهادات تأهيلمحمود ابراهيم السيد موسى٢٣ ١٩٩٠/٠٥/١٠تجاره محاسبه
ذو شهادات تأهيلمحمود صالح محمود احمد٢٤ ١٩٨٨/١٢/٠٧خدمه اجتماعيه
ذو شهادات تأهيلمحمود عبد العاطى على صالح٢٥ ١٩٨٩/٠٣/١٨ادارة صناعيه
ذو شهادات تأهيلمحمود محمد خليفه عمر٢٦ ١٩٩١/٠٦/٠٩اداب
ذو شهادات تأهيلمحمود محمد عبد الباقى محمد٢٧ ١٩٩١/٠٩/١٧اداب

صفحة ١٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

ذو شهادات تأهيلمصطفى احمد سيد رضوان٢٨ ١٩٨٦/٠٤/٢٣اداب
ذو شهادات تأهيلمصطفى عطا الكريم يونس٢٩ ١٩٨٩/١١/٢٨خدمه اجتماعيه
ذو شهادات تأهيلمصطفى محمد على محمد٣٠ ١٩٨٥/٠٧/١٠حقوق
ذو شهادات تأهيلمعتز محمود محمد ضياء الدين٣١ ١٩٩٠/١١/٢٨اداب
ذو شهادات تأهيلهشام حسن عبد المنعم محمد٣٢ ١٩٨٥/٠٢/٠٢خدمه اجتماعيه
ذو شهادات تأهيليحيى سعيد محمود ادم٣٣ ١٩٨٥/٠٣/٠٩خدمه اجتماعيه
١٩٩٠/٠٤/١١ليسانس حقوقإبراهيم أبو بكر عبد الرحمن عثمان٣٤
١٩٨٩/١١/٢٢ليسانس حقوقإبراهيم احمد إبراهيم احمد٣٥
١٩٨٦/٠٣/١٢ليسانس حقوقإبراهيم احمد احمد إبراهيم٣٦
١٩٩١/٠١/١٧ليسانس حقوقإبراهيم احمد محمد محمد٣٧
١٩٨٥/٠٣/١١ليسانس حقوقإبراهيم السيد احمد إبراهيم٣٨
١٩٨٦/١٢/٠٥ليسانس حقوقإبراهيم جالل محمد مرسى٣٩
١٩٩٠/١٠/٢٢ليسانس حقوقإبراهيم جمال عبد المعبود إبراهيم٤٠
١٩٩١/٠٦/٢٥ليسانس حقوقإبراهيم حسن سعيد سعداوى٤١

صفحة ١٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٩/٠٣/٠١ليسانس حقوقإبراهيم حسين جابر إبراهيم١
١٩٨٥/٠١/٢٨ليسانس حقوقإبراهيم حلمي عبد العظيم احمد٢
١٩٩١/١٠/١٩ليسانس حقوقإبراهيم رضا إبراهيم محمد٣
١٩٩١/٠٧/١٧ليسانس حقوقإبراهيم سامي نبيه محمد الجبالى٤
١٩٨٧/١١/١٥خدمه اجتماعيةإبراهيم سعيد إبراهيم محمد٥
١٩٨٤/٠٤/٠٧ليسانس حقوقإبراهيم سعيد إبراهيم مليجى٦
١٩٨٦/٠٦/٢٥خدمه اجتماعيةإبراهيم سمير إبراهيم عبد الحميد٧
١٩٩٠/٠٢/١٤ليسانس حقوقإبراهيم سمير محمود٨
١٩٩١/٠٤/٢٠ليسانس حقوقإبراهيم شعبان إبراهيم حامد٩

١٩٨٩/٠٢/١٠ليسانس حقوقإبراهيم صابر إبراهيم عبد الحميد١٠
١٩٩٢/٠٣/١٢ليسانس حقوقإبراهيم صالح احمد سليمان١١
١٩٩٣/٠٥/٠١ليسانس حقوقإبراهيم طارق إبراهيم الجلداوى١٢
١٩٩٠/١١/٠٣ليسانس حقوقإبراهيم طه الشحات إبراهيم١٣
١٩٨٥/٠٥/١٨ليسانس حقوقإبراهيم عادل إبراهيم احمد١٤
١٩٩٠/٠٥/٢٩ليسانس حقوقإبراهيم عادل إبراهيم الزهيرى١٥
١٩٨٨/٠٦/٣٠ليسانس حقوقإبراهيم عادل فهمي احمد١٦
١٩٩٠/٠١/٢١ليسانس حقوقإبراهيم عبد العظيم إبراهيم١٧
١٩٩٣/٠٨/٣٠ليسانس حقوقإبراهيم عبد المتعال محمد١٨
١٩٩٠/٠٥/٣٠ليسانس حقوقإبراهيم عبد المعز محمد إبراهيم١٩
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس حقوقإبراهيم عبد الوهاب إبراهيم عبد الوهاب٢٠
١٩٨٥/٠١/٠١ليسانس حقوقإبراهيم عبده محمد الهادي عبد العال٢١
١٩٩١/٠١/١٣ليسانس حقوقإبراهيم عطيه عبد الجواد شحاته٢٢
١٩٨٩/١٢/١٩ليسانس حقوقإبراهيم على حسن فزاع٢٣
١٩٨٦/٠١/١٢ليسانس حقوقإبراهيم عونى عبد الكريم إبراهيم٢٤
١٩٨٩/٠١/١٣ليسانس حقوقإبراهيم غريب حماد رجب٢٥
١٩٩١/٠٧/٢١خدمه اجتماعيةإبراهيم فوزي على حسينى٢٦
١٩٩٣/٠١/١٩ليسانس حقوقإبراهيم محمد إبراهيم بيومي٢٧

صفحة ١٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٨/٠٨/٢٤ليسانس حقوقإبراهيم محمد إبراهيم عبد الفتاح٢٨
١٩٨٣/٠٤/٢٨ليسانس حقوقإبراهيم محمد إبراهيم محمد حشيش٢٩
١٩٩١/٠٧/١٨ليسانس حقوقإبراهيم محمد عبد العزيز إبراهيم٣٠
١٩٩٠/٠٩/٢٥ليسانس حقوقإبراهيم محمد عبد الواصل٣١
١٩٨٩/٠٩/٣٠ليسانس حقوقإبراهيم محمد يسرى محمد جعفر٣٢
١٩٩٢/٠٣/٠١ليسانس حقوقإبراهيم محمود جالل تركي٣٣
١٩٩١/١٢/٠٩ليسانس حقوقإبراهيم محمود محمد عبد اللطيف٣٤
١٩٨٩/٠٩/٠٣ليسانس حقوقإبراهيم محمود محمود يوسف٣٥
١٩٨٨/٠٣/٢١ليسانس حقوقإبراهيم نوح عبد المجيد خضر٣٦
١٩٩١/٠٨/٠١ليسانس حقوقإبراهيم وجيه إبراهيم على٣٧
١٩٨٨/٠٩/٠٥ليسانس حقوقأبو الخير عرفه جاد رمضان٣٨
١٩٨٤/٠٩/٠١ليسانس حقوقأبو الفتوح محمد أبو الفتوح٣٩
١٩٨٧/١٠/٠١خدمه اجتماعيةأبو المعاطى احمد أبو المعاطى٤٠
١٩٨٤/٠٨/٠٣ليسانس حقوقأبو بكر شقرانى إبراهيم٤١

صفحة ٢٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٧/٠١/١٢ليسانس حقوقأبو بكر محمد عبد الاله١
١٩٩١/٠١/١٧ليسانس حقوقأبو زيد سعيد حسن محمد٢
١٩٩٣/٠٦/١٨خدمه اجتماعيةإحسان سامي عبد الحميد محمد٣
١٩٩٠/٠٢/١٥ليسانس ادابأحمد عادل سعد الدين٤
١٩٨٨/١١/٢١خدمه اجتماعيةأسامه احمد إسماعيل محمد٥
١٩٨٣/٠٩/٠٤ليسانس حقوقأسامه اكرم عبد الواحد عبد العال٦
١٩٨٣/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةأسامه حسن محمود السيد٧
١٩٩١/٠٧/٢٤ليسانس حقوقأسامه حسين محمود حامد٨
١٩٩١/٠٢/٠١ليسانس حقوقأسامه رؤف كامل محمود٩

١٩٩٠/٠٦/١٧ليسانس حقوقأسامه رشاد على عبد المعطى١٠
١٩٨٦/١١/٢٤ليسانس حقوقأسامه طارق عبد الرحمن١١
١٩٨٤/٠٥/١٢ليسانس حقوقأسامه عبادي تمام طه١٢
١٩٨٨/٠٧/١٢خدمه اجتماعيةأسامه عطيه الصاوي بدر١٣
١٩٨٩/١٠/٣٠ليسانس حقوقأسامه محمد على حمدي١٤
١٩٩٢/٠٨/١٨ليسانس حقوقإسالم إبراهيم صديق عبد هللا١٥
١٩٩٠/٠٧/٢٠ليسانس حقوقإسالم إبراهيم عبد الظاهر محمود١٦
١٩٨٧/٠٦/٠١ليسانس حقوقإسالم السيد عبد الغفار السيد١٧
١٩٨٩/٠٨/٠٦ليسانس حقوقإسالم حسين رمضان عباس١٨
١٩٩٠/٠٨/١٤ليسانس حقوقإسالم حسين سالم محمد١٩
١٩٨٧/١٢/٠٦خدمه اجتماعيةإسالم ربيع السيد محمد٢٠
١٩٨٩/٠٤/٢٦ليسانس حقوقإسالم سيد شحاته على٢١
١٩٨٩/٠٢/٠٤ليسانس حقوقإسالم صابر حلمي٢٢
١٩٩٠/٠٤/٢٥خدمه اجتماعيةإسالم صبري عبد المقصود٢٣
١٩٨٨/٠٧/٣٠ليسانس حقوقإسالم طلعت عبد العليم مصطفى٢٤
١٩٨٩/٠٨/٢٣ليسانس حقوقإسالم عادل عبد العظيم السيد٢٥
١٩٩٢/٠٩/٠١ليسانس حقوقإسالم عبد الرؤف جاد حسين٢٦
١٩٩١/١١/٢٢ليسانس حقوقإسالم عزت عبد الخالق٢٧

صفحة ٢١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٩/٠٣/١٥ليسانس حقوقإسالم عطيه محمد أمين٢٨
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس حقوقإسالم على عبد هللا حسان٢٩
١٩٨٨/٠٢/١٨خدمه اجتماعيةإسالم لطفي السيد عبد السالم٣٠
١٩٨٧/٠٧/٢٦ليسانس حقوقإسالم محمد حسين حسنين٣١
١٩٨٦/٠٢/٢١خدمه اجتماعيةإسالم محمد عبد المقصود عبد ربه٣٢
١٩٩٢/٠٦/٠٨خدمه اجتماعيةإسالم محمد لطفي محمد٣٣
١٩٩٢/٠٧/٠٤ليسانس حقوقإسالم محمد محمود حسان٣٤
١٩٨٦/٠٥/٠١ليسانس حقوقأسماء أبو الفتوح حسن أبو السعود٣٥
١٩٨٦/٠٧/١٤خدمه اجتماعيةأسماء إسماعيل عبد القادر٣٦
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس حقوقأسماء أنور محمد السيد٣٧
١٩٨٨/٠٧/٠١ليسانس حقوقأسماء احمد عبد الجواد احمد٣٨
١٩٩١/٠٩/٢٤ليسانس حقوقأسماء احمد فرج عبد الحميد٣٩
١٩٩٢/٠٨/٣٠ليسانس حقوقأسماء تيتو محمد على٤٠
١٩٩٣/٠٢/٢١ليسانس حقوقأسماء حسن حامد محمود٤١

صفحة ٢٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٦/١١/٠١ليسانس حقوقأسماء حسن راضى حسن١
١٩٨٦/٠٤/٠٢ليسانس حقوقأسماء حلمي سعد عبد العزيز٢
١٩٩٣/٠٤/٠٥ليسانس حقوقأسماء رضا محمد يحيى السيد٣
١٩٩٣/٠٢/٢٢ليسانس حقوقأسماء رمضان رشاد حافظ٤
١٩٨٨/٠٥/٠١ليسانس حقوقأسماء سعد شحاتا أبو الفضل٥
١٩٩٢/٠٦/١٠ليسانس حقوقأسماء سعداوى إبراهيم حنبولى٦
١٩٩٢/٠٧/١٣ليسانس حقوقأسماء سمير إبراهيم على٧
١٩٨٥/١٢/٠١ليسانس حقوقأسماء سيد سليمان نعمان٨
١٩٩٣/٠٥/٠٥ليسانس حقوقأسماء سيد سيد غنيم٩

١٩٩٢/٠٢/٢٢ليسانس حقوقأسماء شريف عبد هللا محمد١٠
١٩٩٠/٠٨/٢٥ليسانس حقوقأسماء شعبان عبد المنعم محمد١١
١٩٩١/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةأسماء صابر منصور حسنين١٢
١٩٨٧/٠٦/٠١ليسانس حقوقأسماء صالح الدين عبد الرحمن١٣
١٩٩٠/٠٢/٠٨ليسانس حقوقأسماء صالح عبد العاطى عبد المنعم١٤
١٩٩١/٠٤/٠١ليسانس حقوقأسماء عبد الرحمن محمد على١٥
١٩٩٠/٠٢/١٣ليسانس حقوقأسماء عبد السالم عبد العليم عبد السالم١٦
١٩٩٠/١٠/٠٣ليسانس حقوقأسماء عبد هللا عبد الستار سيد١٧
١٩٨٦/٠٩/١٦ليسانس حقوقأسماء عبد المحسن عبد الحميد عمر إسماعيل١٨
١٩٩٠/٠١/٠١ليسانس حقوقأسماء غريب أمام أمام١٩
١٩٨٦/٠١/٢٣ليسانس حقوقأسماء فولى شحاته على دكرورى٢٠
١٩٩٠/٠٣/٠٢ليسانس حقوقأسماء محسن سيد سليمان٢١
١٩٩١/٠٣/٢٣ليسانس حقوقأسماء محمد إبراهيم حسين٢٢
١٩٨٦/١١/٠٣ليسانس حقوقأسماء محمد الرؤف احمد على٢٣
١٩٩٢/٠٣/٢٤ليسانس حقوقأسماء محمد عامر محمد دكرورى٢٤
١٩٨٨/١٠/٢٨ليسانس حقوقأسماء محمد عراقى مرسى٢٥
١٩٨٨/١١/٠٣ليسانس حقوقأسماء محمود فهيم حجاج٢٦
١٩٩٠/١١/٢٦ليسانس حقوقأسماء محمود مصطفى السيد٢٧

صفحة ٢٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٧/٠٨/٢٣ليسانس حقوقأسماء مرتضى خلف إبراهيم٢٨
١٩٨٧/٠٩/١٣خدمه اجتماعيةأسماء مرعى فكرى جالل٢٩
١٩٩٢/٠١/٢٤ليسانس حقوقأسماء مصطفى خليل حسين٣٠
١٩٨٨/١١/١٥ليسانس حقوقأسماء مصطفى صالح محمود٣١
١٩٩٤/٠٤/٠١ليسانس حقوقأسماء ممدوح سعد محمد٣٢
١٩٨٨/٠٢/٠٨ليسانس حقوقأسماء مهدى سيف النصر إبراهيم٣٣
١٩٨٧/٠٨/٠٥ليسانس حقوقأسماء همت محمد رشاد٣٤
١٩٩٢/٠٩/١٨ليسانس حقوقأسماء وفيق عبد الخالق الطوخى٣٥
١٩٨٦/٠٩/٠٦ليسانس حقوقإسماعيل إسماعيل محمد٣٦
١٩٩٢/٠٤/٢٧ليسانس حقوقإسماعيل عالء حسن إسماعيل٣٧
١٩٩٠/٠٢/٠٥ليسانس حقوقإسماعيل محمود احمد خضر٣٨
١٩٩٣/١١/٢٥ليسانس حقوقإسماعيل مصطفى محمد أبو العال٣٩
١٩٨٩/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةأمال سامي على حسن٤٠
١٩٨٥/١١/٠٤ليسانس حقوقأمال عبد هللا حسين السيد٤١

صفحة ٢٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩١/٠٣/١٢ليسانس حقوقأمل أبو دهب محمد احمد١
١٩٨٤/٠٨/١٢خدمه اجتماعيةأمل حسن سيد محمد٢
١٩٩١/٠٩/٠٢خدمه اجتماعيةأمل حسن محمود محمد٣
١٩٩٢/٠٨/١٥ليسانس حقوقأمل سعيد حمدون سعد٤
١٩٩٢/١١/٠٣ليسانس حقوقأمل سمير محمد أبو زيد٥
١٩٩٠/٠١/٣٠ليسانس حقوقأمل عبد السالم سيد محمد٦
١٩٨٨/٠٨/٠٩ليسانس حقوقأمل عبد هللا أبو العال عبد ربه٧
١٩٨٦/٠٧/٣٠ليسانس حقوقأمل فكرى السعيد على٨
١٩٨٨/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةأمل كمال صبري على٩

١٩٩٢/٠٧/١٠ليسانس حقوقأمل محسن احمد على١٠
١٩٨٧/١٠/٠١خدمه اجتماعيةأمل محمد حسين بخيت١١
١٩٨٦/٠٨/١٢ليسانس حقوقأمل محمد شكري محمد السعيد١٢
١٩٩٠/١١/٢٠ليسانس حقوقأمل ناصر محمود محمد١٣
١٩٨٩/٠٩/٢٠ليسانس حقوقأمنية إبراهيم محمد احمد١٤
١٩٩١/٠٣/١٨زراعةأمنية رجب شعبان محمد١٥
١٩٩٢/١١/١٢ليسانس ادابأمنية ياسين محمد ابراهيم١٦
١٩٩٤/٠٢/٢١ليسانس حقوقأمنيه السيد أمام عبده محمد حموده١٧
١٩٩٣/٠٧/٠٧ليسانس حقوقأمنيه حسن محمود محمد١٨
١٩٩٢/٠٢/١١ليسانس حقوقأمنيه صبحي إبراهيم محمد قنديل١٩
١٩٩١/٠٤/٠٣ليسانس حقوقأمنيه ماهر يوسف محمد٢٠
١٩٩٠/١٢/١٦خدمه اجتماعيةأمنيه محمد حامد عبد المجيد٢١
١٩٩٠/١٢/١٥ليسانس حقوقأمنيه محمودهبد الاله محمود٢٢
١٩٩٤/٠٣/٠٥ليسانس حقوقأمنيه مصطفى محمد محمد٢٣
١٩٨٩/٠٧/٢٣ليسانس حقوقأمير أبو العزم عبد الفتاح٢٤
١٩٩١/٠٢/٢٤ليسانس حقوقأمير جمال المغاورى بدر٢٥
١٩٩١/٠٨/٢١ليسانس حقوقأمير شعبان عبد الوكيل سعد٢٦
١٩٨٦/١١/١٢ليسانس حقوقأمير كرم يوسف اسعد٢٧

صفحة ٢٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٤/٠٩/١٤ليسانس حقوقأمير محمد فتحي عبد العزيز٢٨
١٩٨٧/٠٩/٢٩ليسانس حقوقأمير محمد نجيب محمد فرغلى٢٩
١٩٩٨/٠٢/١٢ليسانس حقوقأمير محمدمحمد احمد٣٠
١٩٨٧/٠٥/٢٢ليسانس ادابأميرة حسنى عبد المنعم٣١
١٩٩٢/٠٩/٠٦ليسانس حقوقأميرة حمدي محمد رشاد مدحت٣٢
١٩٩٢/٠٢/١٠ليسانس حقوقأميرة حنفي صادق محمد٣٣
١٩٩٢/٠٧/٢٠ليسانس حقوقأميرة خالد عبد القادر عرفه٣٤
١٩٨٧/٠٨/١٧ليسانس حقوقأميرة سعيد محمد أمام٣٥
١٩٩٢/٠٥/٢٦ليسانس حقوقأميرة سيد محمود حسن٣٦
١٩٨٩/٠٥/٢٣ليسانس حقوقأميرة عبد الحليم عامر فتح هللا٣٧
١٩٩٢/٠٥/٠٢ليسانس حقوقأميرة عبد هللا احمد٣٨
١٩٩١/٠٤/٠٩ليسانس حقوقأميرة عبد المجيد عبد الحفيظ٣٩
١٩٩٢/٠٩/٠١ليسانس حقوقأميرة على محمد على٤٠
١٩٨٥/٠٧/١٣ليسانس حقوقأميرة كمال أنور مرسى٤١

صفحة ٢٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٢/٠٢/٢٠ليسانس حقوقأميرة ماجد إبراهيم سالمه١
١٩٩٢/١٢/١٩ليسانس حقوقأميرة محمد محمد فوزي٢
١٩٨٨/١١/٢٩ليسانس حقوقأميرة موسى جرجس موسى٣
١٩٨٩/٠٨/١٤ليسانس حقوقأميرة يونان سامي روفائيل٤
١٩٩٢/٠١/٠١خدمه اجتماعيةأميره أبو السيد محمود احمد٥
١٩٩٢/٠٦/٠٣ليسانس حقوقأمين سيد محمود سليمان٦
١٩٩٠/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةأية هللا خالد عبد الحميد٧
١٩٨٧/٠٤/٠٤ليسانس حقوقإيمان إبراهيم رشاد عبد الخالق٨
١٩٨٦/٠١/٢٤ليسانس حقوقإيمان إبراهيم محمد عبد الحميد٩

١٩٨٧/٠٧/١١ليسانس حقوقإيمان إسماعيل موسى درويش١٠
١٩٨٤/٠٦/١١ليسانس حقوقإيمان أمر هللا السيد عطيه١١
١٩٩١/١١/٢٨ليسانس حقوقإيمان أنور الديب محمد١٢
١٩٨٣/٠٢/٠٤ليسانس حقوقإيمان احمد طه عطيه١٣
١٩٨٩/٠٨/٠٤ليسانس ادابإيمان احمد عبد الحليم درويش١٤
١٩٨٩/٠٨/٠٨ليسانس حقوقإيمان احمد محمد محمد على١٥
١٩٨٥/٠٧/٠٨ليسانس حقوقإيمان اسحاق صادق حكيم١٦
١٩٩٣/٠٦/٢٦ليسانس حقوقإيمان اسعد درويش عبد الحميد١٧
١٩٩٠/١١/٠٤ليسانس حقوقإيمان حامد محروس رشوان١٨
١٩٨٨/٠٣/١٩ليسانس حقوقإيمان حسن على حسن١٩
١٩٨٦/٠١/٠٦ليسانس حقوقإيمان حسنى على رمضان٢٠
١٩٩١/١٠/٣١ليسانس حقوقإيمان حسنين احمد حسنين٢١
١٩٨٨/١٠/١٢ليسانس حقوقإيمان خير الدين فهمي احمد٢٢
١٩٩٣/١١/٠٦ليسانس حقوقإيمان رفعت محمود احمد٢٣
١٩٨٥/٠٣/٠١خدمه اجتماعيةإيمان سالم احمد السيد٢٤
١٩٩٠/٠١/٠١ليسانس حقوقإيمان سامي عبد الرحمن نصر احمد٢٥
١٩٩٠/١٠/١٧ليسانس حقوقإيمان سداد عبد العاطى محمد٢٦
١٩٩٠/١٠/٠٣ليسانس حقوقإيمان سعد حسن محمد على٢٧

صفحة ٢٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩١/٠٥/٢٢ليسانس حقوقإيمان سعيد بكرى محمد٢٨
١٩٨٨/١١/١٩خدمه اجتماعيةإيمان سعيد محمد عبد الحميد٢٩
١٩٩٢/٠٥/٠٦ليسانس حقوقإيمان سمير شلقامى إبراهيم٣٠
١٩٨٦/٠١/٠١ليسانس حقوقإيمان صالح عبد الرازق إبراهيم٣١
١٩٩٣/٠٨/٠٦ليسانس حقوقإيمان طلعت مرسى عبد الحافظ٣٢
١٩٩٢/٠٧/١٠ليسانس حقوقإيمان عادل احمد محمد٣٣
١٩٨٩/١٢/١٠ليسانس حقوقإيمان عبد الباسط عبد العليم احمد٣٤
١٩٩٢/٠٤/١٨ليسانس حقوقإيمان عبد المنعم سيد عبد المنعم٣٥
١٩٩٣/٠٥/٠٢ليسانس حقوقإيمان عبد المهدي عبد هللا حسن الخولى٣٦
١٩٩٢/٠٣/١٦ليسانس حقوقإيمان عبده عبد الجواد الجابرى٣٧
١٩٩٢/٠٨/٢٠ليسانس حقوقإيمان قرشى احمد محمد٣٨
١٩٨٤/٠٢/٢٢ليسانس حقوقإيمان كامل السيد إبراهيم٣٩
١٩٩١/١٠/٢٥ليسانس حقوقإيمان مجدي طاهر احمد السيد٤٠
١٩٩١/٠١/٠٢ليسانس حقوقإيمان محمد احمد مرسى٤١

صفحة ٢٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٧/٠٦/٢٥خدمه اجتماعيةإيمان محمد السعيد مرسى١
١٩٨٧/٠٨/١٩ليسانس حقوقإيمان محمد قطب محمد٢
١٩٩١/٠٣/٢٥ليسانس حقوقإيمان محمد كامل محمد محمود٣
١٩٩٠/١٠/٣١ليسانس حقوقإيمان نبيل فريد محمد٤
١٩٩٠/١١/٠٩ليسانس حقوقإيمان نعمان سيد نعمان٥
١٩٩١/٠٦/٠٤ليسانس حقوقإيمان هاني احمد عويس٦
١٩٩٣/٠٥/٠٥ليسانس حقوقإيمان هشام صالح الدين احمد٧
١٩٨٧/٠٩/٠٨خدمه اجتماعيةإيناس توفيق محمد سيد٨
١٩٨٦/١٠/٢٩خدمه اجتماعيةإيناس سامي إبراهيم إسماعيل٩

١٩٨٨/٠٧/٣١خدمه اجتماعيةآيه إبراهيم على حسن١٠
١٩٩١/١٢/١٧خدمه اجتماعيةآيه إسماعيل عوض قرج١١
١٩٩٣/٠٦/٠١ليسانس حقوقآيه احمد إبراهيم محمود١٢
١٩٨٨/٠٤/١٣خدمه اجتماعيةآيه احمد توفيق احمد١٣
١٩٨٨/٠٣/١٥ليسانس ادابأيه اسامه عبد العزيز١٤
١٩٩٣/٠٥/٢١ليسانس حقوقآيه الشافعي طه محمد١٥
١٩٩٢/٠٢/٢٦ليسانس حقوقآيه هللا محمد إبراهيم على١٦
١٩٨٩/٠٣/١٩خدمه اجتماعيةآيه حسن احمد محمد١٧
١٩٩٢/٠٣/١٥ليسانس حقوقآيه حسين محمد غنيم١٨
١٩٩٢/٠٥/١١ليسانس حقوقآيه حمدي سيد حسن١٩
١٩٨٨/١٢/٠١خدمه اجتماعيةآيه رضا عبد الصمد عبد التواب٢٠
١٩٩٢/١٢/٢٧ليسانس حقوقآيه رمضان على السيد٢١
١٩٩٣/٠٩/٢٥ليسانس حقوقآيه عادل سيد إسماعيل٢٢
١٩٩٢/١٠/١٧ليسانس حقوقآيه عاشور محمد سيد٢٣
١٩٩٢/٠٤/٠٩ليسانس حقوقآيه فتحي عبد النبي على٢٤
١٩٩٢/١٢/١٤ليسانس حقوقآيه لطفي عبد الهادي محمد٢٥
١٩٩٢/٠١/٢٦ليسانس حقوقآيه مجدي صبحي سلطان٢٦
١٩٩٣/٠٥/١٩ليسانس ادابآيه محمد عارف محمد٢٧

صفحة ٢٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٢/١٠/٢٢ليسانس حقوقآيه محمد عفيفي عزب٢٨
١٩٨٦/٠٣/١٥ليسانس حقوقإيهاب  زوميت قيصر نصر هللا٢٩
١٩٩٠/٠٩/٢٠ليسانس حقوقإيهاب احمد علم الدين احمد٣٠
١٩٨٣/٠١/٠٦ليسانس حقوقإيهاب باهى إبراهيم عبد الحليم٣١
١٩٨٥/٠٣/٠١ليسانس حقوقإيهاب حسنى عبد العزيز حسن٣٢
١٩٩٢/٠٢/١٦ليسانس حقوقإيهاب رجب محمد عبد الجواد٣٣
١٩٨٥/٠٥/٠٢ليسانس حقوقإيهاب سامي احمد شعراوى٣٤
١٩٨٤/١٠/٢٢ليسانس حقوقإيهاب سيد عبد المقصود٣٥
١٩٨٧/٠٣/١٦ليسانس حقوقإيهاب صبحى إبراهيم فرج محمد٣٦
١٩٩١/٠٨/١٨ليسانس حقوقإيهاب فايز عبد الرحمن سيد سالم٣٧
١٩٨٨/٠٩/٢٥خدمه اجتماعيةإيهاب لبيب شحاته بشاي٣٨
١٩٨٥/٠٤/١٦ليسانس حقوقإيهاب محمد احمد عبده٣٩
١٩٩٠/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتابانوب رافت اسعد٤٠
١٩٩٢/٠٥/٠٣ليسانس حقوقابانوب فخرى مهنى عطيه٤١

صفحة ٣٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩١/١٠/١٩حاسبات ومعلوماتابانوب نبيل حبيش١
١٩٩٢/٠٩/١٧لغات و ترجمهابتسام احمد عبد الفتاح٢
١٩٩١/٠١/٢٨حاسبات ومعلوماتابتسام سيد محمد عثمان٣
١٩٨٧/١٢/١٨ليسانس حقوقابتسام عطيه محمد عبد العزيز٤
١٩٩٢/١٠/٠٦ليسانس حقوقابتسام فتحت رشدى على٥
١٩٨٨/٠٧/٢١ليسانس حقوقابتسام فتحي خليفه مهنى٦
١٩٩٢/٠٣/٣٠ليسانس حقوقابتسام ناجى عبد الفتاح حسين٧
١٩٩٠/١٠/٠١ليسانس حقوقابتهال طارق شعبان احمد٨
١٩٨٨/٠٩/٢٩نظم معلوماتابتهال محمد فكرى نواره٩

١٩٨٩/٠٣/١٩ليسانس ادابابتهال ممدوح محمد١٠
١٩٩٢/٠١/٢٦ليسانس حقوقابرار عبد الفتاح عبد المنعم على١١
١٩٩٢/٠٧/٠٥خدمه اجتماعيةابرام العبد ثروت العبد١٢
١٩٨٥/١١/١٠بكالوريوس تجارةابراهيم احمد عبد الموجود احمد١٣
١٩٨٥/٠٨/٠٣خدمه اجتماعيةابراهيم الدسوقى محمد سامى١٤
١٩٩١/٠٤/٢٠حاسبات ومعلوماتابراهيم السيد ابراهيم١٥
١٩٩٠/٠٥/٢٣حاسبات ومعلوماتابراهيم حسن محمد١٦
١٩٩٢/٠٩/٠٧خدمه اجتماعيةابراهيم حسين مطاوع محمود١٧
١٩٩٣/٠٣/٣١ليسانس ادابابراهيم خالد شوقى طلبه١٨
١٩٩٠/٠٤/٢٥ليسانس حقوقابراهيم دسوقى ابراهيم محمد يوسف١٩
١٩٩٢/٠٦/٠٨حاسبات ومعلوماتابراهيم رجب علي عبدالمجيد٢٠
١٩٨٥/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةابراهيم سالم عبد النافع٢١
١٩٩١/٠٨/١٢حاسبات ومعلوماتابراهيم سامي كمال٢٢
١٩٨٨/١١/٢٤حاسبات ومعلوماتابراهيم سليمان سالم٢٣
١٩٩٠/٠٤/٢٧ليسانس حقوقابراهيم سيد عبد الخالق ابراهيم٢٤
١٩٨٤/١١/٢٣خدمه اجتماعيةابراهيم صابر ابراهيم٢٥
١٩٩٢/٠٩/١٩ليسانس ادابابراهيم صبحى هنرى جرجس٢٦
١٩٨٨/٠٢/٢٨ليسانس ادابابراهيم عبد الحميد عبد الهادى٢٧

صفحة ٣١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٤/٠٨/٠٢خدمه اجتماعيةابراهيم عبد الرحمن احمد٢٨
١٩٨٤/٠٩/٢٤خدمه اجتماعيةابراهيم عبد العال محمود خليفه٢٩
١٩٩١/١١/١٠حاسبات ومعلوماتابراهيم عبد الغني ابراهيم٣٠
١٩٨٦/٠١/٠٤تربيةابراهيم على بسيونى٣١
١٩٨٧/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتابراهيم عماد محمود٣٢
١٩٨٣/١٢/٣٠نظم معلوماتابراهيم غريب ابراهيم٣٣
١٩٨٧/٠٦/٠٤خدمه اجتماعيةابراهيم محمد ابراهيم محمد٣٤
١٩٨٣/١٠/٠١بكالوريوس تجارةابراهيم محمد ابراهيم محمد٣٥
١٩٨٩/٠١/٠١بكالوريوس تجارةابراهيم محمد عبده محمد٣٦
١٩٨٤/٠١/١٧خدمه اجتماعيةابراهيم محمد نبيل عبد العزيز٣٧

صفحة ٣٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٦/١٢/٢١خدمه اجتماعيةابو بكر عدلى على همام١
١٩٨٦/٠٥/١٠زراعةابوبكر عيسي عطية محمد٢
١٩٨٩/٠٦/١٤خدمه اجتماعيةاثار سامى سعد ابراهيم٣
١٩٩٣/٠٨/١٥ليسانس حقوقاحالم حسن محمد أبو بكر٤
١٩٨٨/١٠/٠١زراعةاحالم حمدي همام سليمان٥
١٩٨٨/٠٩/١٥خدمه اجتماعيةاحالم محمد احمد بكر٦
١٩٩٣/٠٣/١٠ليسانس حقوقاحمد إبراهيم احمد محمد الصغير٧
١٩٨٥/٠٧/٢٦ليسانس حقوقاحمد إبراهيم الشناوى محمد الزيات٨
١٩٨٩/٠٣/٠١ليسانس حقوقاحمد ابراهيم توفيق احمد٩

١٩٩٢/٠٨/٠٧ليسانس حقوقاحمد إبراهيم جميل عبد اللطيف١٠
١٩٩٠/٠٩/١٢ليسانس حقوقاحمد إبراهيم سيد احمد١١
١٩٩٠/٠٩/١٢ليسانس حقوقاحمد إبراهيم سيد عبد الرحمن١٢
١٩٨٣/٠٤/٢٧ليسانس حقوقاحمد إبراهيم شعبان محمد١٣
١٩٨٧/١١/١٩ليسانس حقوقاحمد إبراهيم عبد اللطيف محمد١٤
١٩٨٦/٠٧/٠٣ليسانس حقوقاحمد إبراهيم فتحي عبد العاطى١٥
١٩٩١/٠٩/٠٣ليسانس حقوقاحمد إبراهيم كامل احمد١٦
١٩٩٢/٠٧/١٤ليسانس حقوقاحمد إبراهيم محمد إبراهيم١٧
١٩٩٢/٠٤/١٥ليسانس حقوقاحمد أبو المكارم عبد السالم محمد١٨
١٩٩٣/٠٧/٠١ليسانس حقوقاحمد أبو بكر محمد مصطفى١٩
١٩٨٦/٠٢/٢٠ليسانس حقوقاحمد أبو زيد إسماعيل سعده٢٠
١٩٨٣/٠٥/٢٣ليسانس حقوقاحمد أبو زيد احمد عرفه٢١
١٩٩٠/٠٤/٢٦ليسانس حقوقاحمد أبو زيد محمد أبو زيد٢٢
١٩٩٣/٠٤/٠١ليسانس حقوقاحمد إسماعيل احمد بدوى٢٣
١٩٩٢/٠٤/٢٠ليسانس حقوقاحمد إسماعيل سباعى إسماعيل٢٤
١٩٨٣/٠٣/٠٧خدمه اجتماعيةاحمد أمام صالح خليل٢٥
١٩٨٨/٠٣/٠٥خدمه اجتماعيةاحمد ابراهيم ابراهيم محمد٢٦
١٩٨٧/٠٥/٠٢خدمه اجتماعيةاحمد ابراهيم احمد حسن٢٧

صفحة ٣٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٨/٠١/٠٩نظم معلوماتاحمد ابراهيم جمعه٢٨
١٩٨٦/٠١/١٦حاسبات ومعلوماتاحمد ابراهيم حسن٢٩
١٩٨٧/٠٩/٢٩حاسبات ومعلوماتاحمد ابراهيم رجب٣٠
١٩٨٥/١٠/١٥حاسبات ومعلوماتاحمد ابراهيم سعد٣١
١٩٨٩/٠٩/١٦السناحمد ابراهيم شفيق عبد هللا٣٢
١٩٨٤/٠١/٢٠خدمه اجتماعيةاحمد ابراهيم عبده٣٣
١٩٩٢/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد ابراهيم محروس النعمان٣٤
١٩٨٦/٠٢/٢٧ليسانس حقوقاحمد ابراهيم محمد توفيق٣٥
١٩٨٤/٠١/٢٧خدمه اجتماعيةاحمد ابراهيم محمد عبد العزيز٣٦
١٩٨٩/٠٨/٠٣نظم معلوماتاحمد ابو السعود عمر٣٧
١٩٩٣/٠٥/٠٥ليسانس اداباحمد ابو النصر صبحى ابو النصر٣٨
١٩٨٨/٠٣/١٢ليسانس حقوقاحمد ابو هريره صالح حموده٣٩
١٩٨٩/٠٧/٢٤حاسبات ومعلوماتاحمد ابوبكر علي٤٠
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس حقوقاحمد احمد خليل عفيفي٤١

صفحة ٣٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٤/١٠/٢٥نظم معلوماتاحمد احمد سليمان بهلول١
١٩٨٦/١٠/١٥ليسانس حقوقاحمد احمد يونس احمد٢
١٩٨٧/١٢/١٣ليسانس حقوقاحمد اسامه محمود عبد العزيز٣
١٩٩٢/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةاحمد اسماعيل عمر اسماعيل٤
١٩٩٢/٠٣/١٥ليسانس حقوقاحمد اشرف ابراهيم محمود٥
١٩٨٨/١٢/١٠حاسبات ومعلوماتاحمد اشرف احمد٦
١٩٩١/٠٤/٢٣ليسانس حقوقاحمد اشرف احمد عطيه٧
١٩٨٩/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةاحمد اشرف رمضان موسى٨
١٩٩٠/٠٢/٢٠ليسانس حقوقاحمد الحداد حسن الحداد٩

١٩٨٨/٠٨/٠٨ليسانس حقوقاحمد الحسيني احمد على١٠
١٩٩٢/٠١/٢٢ليسانس حقوقاحمد الدسوقى إبراهيم١١
١٩٩٢/٠٣/٠٩خدمه اجتماعيةاحمد الدسوقى عبد الحنان١٢
١٩٨٨/٠٧/٠١ليسانس حقوقاحمد السيد احمد زيد١٣
١٩٩١/١١/٠٢ليسانس حقوقاحمد السيد احمد شعبان١٤
١٩٩٢/٠٩/٠٥ليسانس حقوقاحمد السيد تهامى مصطفى١٥
١٩٨٨/٠١/٣٠خدمه اجتماعيةاحمد السيد سالم محمد١٦
١٩٨٦/٠٣/١٥خدمه اجتماعيةاحمد السيد عبد العظيم إبراهيم١٧
١٩٨٨/١٠/٢٤ليسانس اداباحمد السيد عبدهللا١٨
١٩٩٢/٠٣/٣٠ليسانس حقوقاحمد السيد عبده العيسوى١٩
١٩٨٧/٠١/٠١زراعةاحمد السيد علي مصطفي٢٠
١٩٨٤/٠٥/٣١ليسانس حقوقاحمد السيد عيد السيد محمد٢١
١٩٨٦/٠١/٠١خدمه اجتماعيةاحمد السيد محمد االودن٢٢
١٩٨٩/٠٩/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد السيد نبيه٢٣
١٩٨٦/٠٢/١٠ليسانس حقوقاحمد السيد يوسف إبراهيم٢٤
١٩٨٩/٠٤/٢٥ليسانس حقوقاحمد القوتلى احمد محمد٢٥
١٩٨٣/١٢/٠٧ليسانس حقوقاحمد المعتصم أبو الفضل سيد٢٦
١٩٩١/١١/١٠حاسبات ومعلوماتاحمد النعيمي سالم٢٧

صفحة ٣٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٦/٠٨/١٩ليسانس حقوقاحمد انس السيد عطيه٢٨
١٩٩٠/٠٣/٣٠السناحمد ايهاب مختار احمد٢٩
١٩٨٦/٠١/١٩ليسانس حقوقاحمد بخيت شاهين حسين٣٠
١٩٨٥/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد بدر حسين بدر٣١
١٩٨٧/٠٨/٠١ليسانس حقوقاحمد بدوى حسن محمد٣٢
١٩٨٧/٠٦/٠٨ليسانس حقوقاحمد بدوى ذكى بدوى٣٣
١٩٩٢/٠٧/١٨ليسانس حقوقاحمد بدوى عبد الحميد بدوى٣٤
١٩٩٠/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد بدوى عبد المحسن الباجورى٣٥
١٩٨٩/٠١/٠٦ليسانس حقوقاحمد بسيونى احمد عوض هللا٣٦
١٩٨٥/٠٢/٠٥ليسانس حقوقاحمد بهجت محمود ماهر عرابي٣٧
١٩٨٨/٠١/٠٥ليسانس حقوقاحمد بهلول احمد حسن٣٨
١٩٨٥/٠٧/٣٠خدمه اجتماعيةاحمد بيومى رجب محمد٣٩
١٩٨٥/٠٧/٢٢خدمه اجتماعيةاحمد بيومى سيد ابراهيم٤٠
١٩٨٩/٠٢/١٩خدمه اجتماعيةاحمد بيومى سيد اسماعيل٤١

صفحة ٣٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٩/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةاحمد ثابت حسن ثابت١
١٩٨٨/٠٥/٢٩بكالوريوس تجارةاحمد ثروت محمد احمد٢
١٩٨٣/١٢/٠١ليسانس حقوقاحمد جاد الرب حمودى عمر٣
١٩٨٣/٠٥/١٠ليسانس حقوقاحمد جحمدى عبد العزيز سيد٤
١٩٨٦/٠٩/٣٠ليسانس حقوقاحمد جمال احمد طه٥
١٩٩٢/٠١/٠١لغات و ترجمهاحمد جمال احمد على٦
١٩٩٢/٠٤/١٨ليسانس حقوقاحمد جمال احمد محمد٧
١٩٩١/٠٨/٠٦ليسانس حقوقاحمد جمال الدين عبد الجيد موسى٨
١٩٨٩/١٢/١٥ليسانس حقوقاحمد جمال حسين محمد٩

١٩٩٠/٠٤/٢٤ليسانس حقوقاحمد جمال حسين محمد دسوقي١٠
١٩٩٠/٠٦/١٦خدمه اجتماعيةاحمد جمال سعد الدين محمود١١
١٩٨٦/٠٤/١٢ليسانس حقوقاحمد جمال شرف خليل١٢
١٩٨٩/١٢/٠٦السناحمد جمال ضيف فوزى١٣
١٩٨٦/١١/٠١ليسانس حقوقاحمد جمال عبد الرحيم احمد١٤
١٩٩١/٠٣/١٦ليسانس حقوقاحمد جمال عبد الفتاح١٥
١٩٩٣/٠١/٠٥ليسانس حقوقاحمد جمال عبد الفتاح شعبان١٦
١٩٩٣/٠٣/١٦ليسانس اداباحمد جمال عبد القادر١٧
١٩٩٢/٠٣/٢٥ليسانس حقوقاحمد جمال عبد اللطيف سليمان١٨
١٩٩٠/١١/٢٠ليسانس حقوقاحمد جمال عبد هللا حامد١٩
١٩٨٨/٠٦/١٤زراعةاحمد جمال عبدالعظيم٢٠
١٩٩١/٠٣/٢١حاسبات ومعلوماتاحمد جمال محمد٢١
١٩٨٧/٠٣/٠٥ليسانس حقوقاحمد جمال محمد عبد العزيز٢٢
١٩٩٣/٠٨/٣١ليسانس حقوقاحمد جمال محمد عميش٢٣
١٩٨٩/٠٩/٣٠ليسانس حقوقاحمد جمال مطراوى عباس٢٤
١٩٩٠/٠٤/١٨خدمه اجتماعيةاحمد جوده صابر جوده٢٥
١٩٨٥/١٠/١٢ليسانس حقوقاحمد حاتم احمد عبد المنعم٢٦
١٩٨٩/٠٣/١٩خدمه اجتماعيةاحمد حاتم عبد الرحمن على٢٧

صفحة ٣٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٠/٠٦/١١حاسبات ومعلوماتاحمد حارس محمد راوى٢٨
١٩٩٢/٠٤/٠٣حاسبات ومعلوماتاحمد حامد الشناوي٢٩
١٩٩٠/٠٥/٠٥نظم معلوماتاحمد حامد خلف فرغى٣٠
١٩٨٣/٠٧/٣٠ليسانس حقوقاحمد حامد عبد المحين أبو المجد٣١
١٩٨٩/٠٩/٠٢حاسبات ومعلوماتاحمد حامد لطفي حسين٣٢
١٩٩٠/٠٨/١٢ليسانس حقوقاحمد حامد محمد عبد الفتاح٣٣
١٩٨٦/٠١/٢٥ليسانس اداباحمد حامد مرسى احمد٣٤
١٩٨٧/٠٧/١٤ليسانس حقوقاحمد حسام الدين عبد الجواد محمود٣٥
١٩٨٧/٠٨/٠٨ليسانس حقوقاحمد حسام الدين محمد عبد الهادي٣٦
١٩٩١/٠٤/٢٠خدمه اجتماعيةاحمد حسام الدين مصطفى٣٧
١٩٩١/٠٧/١٠ليسانس حقوقاحمد حسانين عبد المحسن حسانين٣٨
١٩٨٩/١١/١١بكالوريوس تجارةاحمد حسن احمد حسن٣٩
١٩٨٤/٠١/٢٨خدمه اجتماعيةاحمد حسن السيد الطحان٤٠
١٩٨٩/٠٦/٢٠ليسانس حقوقاحمد حسن عبد الحميد سالوى٤١

صفحة ٣٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٤/٠٨/٠٨ليسانس حقوقاحمد حسن عبد العزيز إبراهيم١
١٩٨٩/٠١/٠١خدمه اجتماعيةاحمد حسن عماره حسن٢
١٩٨٤/٠٥/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد حسن محمد ابراهيم٣
١٩٨٧/٠٨/٢٥ليسانس حقوقاحمد حسن محمد جابر٤
١٩٩٢/٠٣/٠٣ليسانس حقوقاحمد حسن محمد عبد الرحمن٥
١٩٨٣/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةاحمد حسن محمد عبد المقصود٦
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد حسن محمد كامل٧
١٩٩١/٠٤/٠٧ليسانس حقوقاحمد حسن محمد محمد٨
١٩٨٧/١٠/٢٤ليسانس حقوقاحمد حسن محمود حسن٩

١٩٩١/٠٣/٠٢ليسانس حقوقاحمد حسنى دياب إسماعيل١٠
١٩٩٢/٠٤/٠١ليسانس حقوقاحمد حسنين احمد حسنين١١
١٩٩١/٠٩/٠١ليسانس حقوقاحمد حسين احمد محمد١٢
١٩٨٩/٠٥/١٨ليسانس حقوقاحمد حسين حسن عبد هللا١٣
١٩٨٦/١١/١٦ليسانس حقوقاحمد حسين سعد الدين محمود١٤
١٩٨٣/٠٣/٣٠ليسانس حقوقاحمد حسين عبد الحميد احمد١٥
١٩٨٧/٠٢/١٦حاسبات ومعلوماتاحمد حسين علي علي١٦
١٩٨٤/٠٥/٠١ليسانس حقوقاحمد حلمي محمود عبد العزيز١٧
١٩٨٦/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةاحمد حماده محمود محمود١٨
١٩٨٦/٠٤/٢٠خدمه اجتماعيةاحمد حمدان احمد محمد١٩
١٩٩٢/٠٥/٢٠ليسانس حقوقاحمد حمدي احمد زعزع٢٠
١٩٨٨/٠٥/١٩نظم معلوماتاحمد حمدى احمد محمد٢١
١٩٩٢/٠٨/٢٢ليسانس حقوقاحمد حمدي جابر حسن على٢٢
١٩٩٠/٠٥/١٩ليسانس حقوقاحمد حمدى حسن الصاوى٢٣
١٩٩٠/١١/٠٨خدمه اجتماعيةاحمد حمدي رمضان الشيخ٢٤
١٩٨٩/١١/١٤ليسانس حقوقاحمد حمدي سالم محمد٢٥
١٩٩٢/١٢/١٧ليسانس حقوقاحمد حمدي سيد بكر٢٦
١٩٩١/٠٨/٠٧ليسانس حقوقاحمد حمدي عبد السميع عبد السيد٢٧

صفحة ٣٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠١/١٣خدمه اجتماعيةاحمد حمدي عبد العزيز أبو زيد٢٨
١٩٨٨/٠٨/٢٣ليسانس حقوقاحمد حمدي عبد المحسن عبد المحسن٢٩
١٩٨٨/٠٨/١١حاسبات ومعلوماتاحمد حمدي محمود٣٠
١٩٨٣/٠٣/٢٠ليسانس حقوقاحمد حمدي محمود إبراهيم٣١
١٩٨٦/١٠/٠٦ليسانس حقوقاحمد حمزه امام٣٢
١٩٨٩/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةاحمد حنفى محمود٣٣
١٩٩٣/٠٤/٠١ليسانس حقوقاحمد خالد احمد عبد العاطى٣٤
١٩٩٠/٠٢/١٩ليسانس حقوقاحمد خالد خلف محمود٣٥
١٩٩١/٠٤/٠٢ليسانس حقوقاحمد خالد محمود محمد محمد٣٦
١٩٨٤/٠٤/٢٨خدمه اجتماعيةاحمد خلف احمد غريب٣٧
١٩٨٨/٠٨/٠٩ليسانس حقوقاحمد خليفه حسن احمد٣٨
١٩٩١/٠٢/١٢ليسانس حقوقاحمد خميس محمود عبد الغفار٣٩
١٩٨٦/٠٢/١٩ليسانس حقوقاحمد دياب فتحي محمد٤٠
١٩٩١/٠٨/٢٤حاسبات ومعلوماتاحمد رافت محمد الحسينى٤١

صفحة ٤٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩١/٠٥/١٥بكالوريوس تجارةاحمد ربيع يحيى دركى١
١٩٩٢/٠٦/٢٩ليسانس حقوقاحمد رزق رشاد عبد المقصود٢
١٩٨٥/١٢/٢٥ليسانس اداباحمد رشاد المغازى سالم٣
١٩٩٠/٠٩/٠٥زراعةاحمد رشدي صالح حسن٤
١٩٩١/٠٦/١٧ليسانس حقوقاحمد رشدى محمد إسماعيل٥
١٩٨٨/١٢/٢٨ليسانس حقوقاحمد رضا محمد على٦
١٩٨٨/٠٢/٠١ليسانس حقوقاحمد رضا محمد غريب٧
١٩٩٢/٠٦/٠٦ليسانس حقوقاحمد رضا محمود على٨
١٩٨٧/٠٢/١٦ليسانس حقوقاحمد رضوان احمد السيد عماره٩

١٩٨٩/٠٥/٢٧حاسبات ومعلوماتاحمد رضوان محمد فراج١٠
١٩٨٣/١١/١٤ليسانس حقوقاحمد رفعت لطفى متولى١١
١٩٩١/٠٩/٢٠ليسانس حقوقاحمد رفيق عوض هللا محمد١٢
١٩٨٥/٠٦/٢٤خدمه اجتماعيةاحمد رمزى تهامى مبروك١٣
١٩٩٠/٠٢/٠٨ليسانس حقوقاحمد رمزي رزق احمد١٤
١٩٩١/٠٧/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد رمزى عبد العظيم البابلى١٥
١٩٨٩/١١/٢٣ليسانس حقوقاحمد رمضان احمد محمود١٦
١٩٨٧/٠٢/٢٨ليسانس حقوقاحمد رمضان رياض محمد شلبي١٧
١٩٨٧/٠٩/٣٠ليسانس حقوقاحمد رمضان شكر يوسف١٨
١٩٨٩/٠٩/٢٦ليسانس حقوقاحمد رمضان عويس إبراهيم١٩
١٩٩٤/٠٢/٠٣ليسانس حقوقاحمد رياض صادق على٢٠
١٩٨٩/٠٥/٣١ليسانس حقوقاحمد زغلول عبد الكريم عبد المقصود٢١
١٩٩٢/٠٦/٢١خدمه اجتماعيةاحمد زكريا احمد٢٢
١٩٩١/٠٨/٠٩حاسبات ومعلوماتاحمد زكي حسيني٢٣
١٩٨٣/٠٦/٠٧ليسانس حقوقاحمد زيدان عبد الباسط٢٤
١٩٨٧/٠٧/١٨ليسانس حقوقاحمد سامي إبراهيم محمد٢٥
١٩٨٩/١٠/٢٦ليسانس حقوقاحمد سامي أنور انس الخولى٢٦
١٩٨٧/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةاحمد سامى ابراهيم عطيه٢٧

صفحة ٤١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/٠٧/١٠ليسانس حقوقاحمد سامي السيد على٢٨
١٩٩٢/٠٢/٠٨ليسانس حقوقاحمد سامي سعيد عبد العزيز٢٩
١٩٨٧/١٢/١٧ليسانس اداباحمد سامى سيد محمد٣٠
١٩٩١/٠١/١٣حاسبات ومعلوماتاحمد سامى عطيه خليفه٣١
١٩٨٧/٠١/٢٠حاسبات ومعلوماتاحمد سامى محمد عاشور٣٢
١٩٨٧/١٢/١٩خدمه اجتماعيةاحمد سامى محمد مصطفى٣٣
١٩٨٥/١٠/٠٣ليسانس حقوقاحمد سامي محمود على٣٤
١٩٨٥/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد سرور احمد احمد٣٥
١٩٨٧/١١/١٥خدمه اجتماعيةاحمد سعد عبد البصير مهنى٣٦
١٩٨٩/٠٢/١٦ليسانس حقوقاحمد سعد عبد العظيم على٣٧
١٩٩١/٠١/١١خدمه اجتماعيةاحمد سعد عفيفى بيومى٣٨
١٩٨٩/٠٩/٢٧السناحمد سعد على يوسف٣٩
١٩٩٢/٠٩/٢٥حاسبات ومعلوماتاحمد سعد محمد علي٤٠
١٩٨٣/١٠/٠٧خدمه اجتماعيةاحمد سعيد احمد عبد الحميد٤١

صفحة ٤٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٥/٠٦/٠٩ليسانس حقوقاحمد سعيد احمد عبد الفتاح١
١٩٨٩/٠٥/١٤ليسانس حقوقاحمد سعيد احمد واصل٢
١٩٨٣/١٢/٢٧ليسانس اداباحمد سعيد السيد عبد المجيد٣
١٩٨٩/٠٢/٢٦ليسانس حقوقاحمد سعيد امام محمد٤
١٩٩٠/٠٥/١٥خدمه اجتماعيةاحمد سعيد شافعى عبد الباقى٥
١٩٩٠/٠٥/١٢ليسانس حقوقاحمد سعيد شعبان رضا٦
١٩٨٩/٠٣/٠٨ليسانس حقوقاحمد سعيد عبد الحميد محمد٧
١٩٩٢/٠٣/١١ليسانس حقوقاحمد سعيد عبد الرحمن٨
١٩٩١/١٢/٢١ليسانس اداباحمد سعيد عبد المنعم٩

١٩٨٨/١٠/٢٤نظم معلوماتاحمد سعيد عبد المنعم مصطفى١٠
١٩٩٢/٠٧/٢٢ليسانس حقوقاحمد سعيد فاروق على١١
١٩٨٨/٠٣/١٩ليسانس حقوقاحمد سعيد كامل عبد المقصود١٢
١٩٨٥/٠٢/١٨ليسانس حقوقاحمد سعيد محمود عطيه١٣
١٩٩٣/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد سعيد مشحوت١٤
١٩٨٥/٠٨/٠١ليسانس حقوقاحمد سلومه صابر عقيلى١٥
١٩٩٣/١٢/٠٩ليسانس حقوقاحمد سليمان احمد١٦
١٩٨٨/١٢/١٥ليسانس اداباحمد سليمان عدلى١٧
١٩٩١/٠٩/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد سليمان هاشم١٨
١٩٨٩/١١/١٦حاسبات ومعلوماتاحمد سمير احمد١٩
١٩٨٦/٠٩/١٣بكالوريوس تجارةاحمد سمير احمد على٢٠
١٩٨٧/١٢/٠٨ليسانس حقوقاحمد سمير السيد احمد إبراهيم٢١
١٩٨٨/٠٤/١٠ليسانس حقوقاحمد سمير السيد طلبه٢٢
١٩٩١/٠١/١٤ليسانس حقوقاحمد سمير امام محمود٢٣
١٩٩١/٠٨/٢٥نظم معلوماتاحمد سمير ياسين محمود٢٤
١٩٨٣/٠٢/١٧خدمه اجتماعيةاحمد سمير حسن٢٥
١٩٩١/٠١/١٠نظم معلوماتاحمد سمير حسن خليل صالح٢٦
١٩٨٨/٠٤/١٦ليسانس حقوقاحمد سمير سليمان مصطفى٢٧

صفحة ٤٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٣/١١/٠٩ليسانس حقوقاحمد سمير سيد سيد٢٨
١٩٨٥/١١/١٢ليسانس حقوقاحمد سمير عباس رضوان٢٩
١٩٨٩/٠١/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد سمير على محمود على٣٠
١٩٩٠/٠٣/٢٧خدمه اجتماعيةاحمد سيد احمد السيد٣١
١٩٩٠/٠٣/٠٥ليسانس حقوقاحمد سيد امام فرج البردعى٣٢
١٩٨٥/٠٦/٠٩خدمه اجتماعيةاحمد سيد جابر على٣٣
١٩٩١/٠٧/٠٢ليسانس حقوقاحمد سيد حلمي احمد٣٤
١٩٩١/١١/٠١ليسانس حقوقاحمد سيد حماده حسن إبراهيم٣٥
١٩٨٩/٠٦/١٠خدمه اجتماعيةاحمد سيد سعيد عبد السميع٣٦
١٩٨٤/٠٤/٠٨ليسانس حقوقاحمد سيد سنوس سيد٣٧
١٩٨٩/٠٩/٠١ليسانس اداباحمد سيد شعراوى عبد هللا٣٨
١٩٩١/١٢/٠٤ليسانس حقوقاحمد سيد عبد هللا عبد الرحمن٣٩
١٩٨٨/٠٣/١٩ليسانس حقوقاحمد سيد مبارز سيد٤٠
١٩٨٧/٠٩/٢٢ليسانس حقوقاحمد سيد محمد إسماعيل عبد الدايم٤١

صفحة ٤٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد سيد محمد عبد القادر١
١٩٩٠/٠٨/٠٦ليسانس حقوقاحمد سيد محمد عبد الكريم٢
١٩٩٣/٠٢/٢٥ليسانس حقوقاحمد سيد محمد محمود٣
١٩٩٠/٠٨/٢٩ليسانس حقوقاحمد سيد محمد محمود السيسى٤
١٩٩٢/٠٧/١٢حاسبات ومعلوماتاحمد سيد مرسي٥
١٩٨٧/٠٤/٠١ليسانس حقوقاحمد سيف النصر سيد جالل٦
١٩٨٨/٠٧/١٠ليسانس حقوقاحمد شافعى محمد بشر٧
١٩٨٦/١١/٠٢ليسانس حقوقاحمد شافعى مغاورى يوسف٨
١٩٨٥/٠٨/٢٩ليسانس حقوقاحمد شامل محمد محمد السيد٩

١٩٩٠/٠١/٠١خدمه اجتماعيةاحمد شريف مصطفى احمد١٠
١٩٨٣/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد شعبان احمد١١
١٩٨٧/٠٥/١٥ليسانس اداباحمد شعبان احمد محمود١٢
١٩٩١/٠٥/١٧ليسانس حقوقاحمد شعبان محمد على١٣
١٩٩١/٠٣/١١حاسبات ومعلوماتاحمد شعراوى عبد المعطى١٤
١٩٨٨/٠٧/٢٠حاسبات ومعلوماتاحمد شكري احمد قنديل١٥
١٩٩٢/١١/٠٦ليسانس حقوقاحمد شكري عبد الجواد طه١٦
١٩٨٤/١١/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد شكرى عبد الغفار١٧
١٩٩٠/٠٩/٠١ليسانس حقوقاحمد شهاب الدين السيد امام١٨
١٩٩٢/٠٢/٠٢ليسانس حقوقاحمد شوقي سعد السهواجى١٩
١٩٩٠/٠٥/٠١ليسانس حقوقاحمد شوقي عباس على٢٠
١٩٩٢/٠٨/٢٠حاسبات ومعلوماتاحمد شوقى على٢١
١٩٨٨/٠٧/٣٠ليسانس حقوقاحمد شوقي فتحي يونس٢٢
١٩٨٥/٠٨/٢٥ليسانس حقوقاحمد شيبوب احمد السيد٢٣
١٩٨٨/٠٤/٢٣ليسانس حقوقاحمد صابر كامل منصور٢٤
١٩٨٨/١٢/٠٨نظم معلوماتاحمد صابر متولى السيد٢٥
١٩٩١/٠٢/٠٨ليسانس حقوقاحمد صابر محمود فرج محمود٢٦
١٩٨٥/٠٩/٠٩ليسانس حقوقاحمد صادق عبد العزيز الصادق٢٧

صفحة ٤٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩١/١١/٠٣ليسانس حقوقاحمد صادق على حسن٢٨
١٩٩١/٠٤/٢٧خدمه اجتماعيةاحمد صالح حواس٢٩
١٩٩٠/٠٦/٢٧ليسانس حقوقاحمد صالح سيد سليمان٣٠
١٩٨٧/٠٣/١١السناحمد صالح سيد صالح٣١
١٩٨٥/٠٧/٠١ليسانس حقوقاحمد صالح عبد الصادق محمد صالح٣٢
١٩٨٧/٠٧/٠٥ليسانس اداباحمد صبحى محمد على٣٣
١٩٨٨/٠٦/٢٢دراسات انسانيةاحمد صبرى احمد محمد٣٤
١٩٨٩/٠١/٢٧ليسانس حقوقاحمد صبري حسانين حسين٣٥
١٩٩١/٠١/٢٩خدمه اجتماعيةاحمد صبرى صالح محمد اسماعيل٣٦
١٩٨٧/١٢/٢٠ليسانس حقوقاحمد صبري محمد رجب٣٧
١٩٨٥/٠٩/١٠ليسانس حقوقاحمد صبري هاشم زقزوق٣٨
١٩٩١/٠٩/١٤خدمه اجتماعيةاحمد صدقى محمد فهمى٣٩
١٩٨٦/٠٧/١٨ليسانس حقوقاحمد صفوت كامل عبد اللطيف٤٠
١٩٨٧/٠٧/٠٧ليسانس حقوقاحمد صفوت محمد السيد٤١

صفحة ٤٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩١/٠٢/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد صالح ابو الحسن١
١٩٨٩/٠٤/١٨ليسانس حقوقاحمد صالح احمد عبد العزيز٢
١٩٨٨/٠٨/٠٤ليسانس حقوقاحمد صالح الدين أنور محمد٣
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس حقوقاحمد صالح الدين احمد عبد الغنى٤
١٩٩١/٠٨/١٦ليسانس حقوقاحمد صالح الدين احمد على٥
١٩٨٤/٠٤/٢٠زراعةاحمد صالح الدين اسماعيل٦
١٩٨٦/٠٦/١١ليسانس حقوقاحمد صالح الدين مرسى٧
١٩٨٦/١٢/٠٦ليسانس حقوقاحمد صالح سيد روبى٨
١٩٨٩/٠٩/٢٦ليسانس حقوقاحمد صالح صاوى احمد٩

١٩٩٠/١٢/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد صالح عبد الرحيم متولى١٠
١٩٨٤/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةاحمد صالح عبد اللطيف محمود١١
١٩٨٦/٠٦/٢٨حاسبات ومعلوماتاحمد صالح عبد هللا١٢
١٩٨٨/٠٤/١١حاسبات ومعلوماتاحمد صالح عبدالغني١٣
١٩٩٠/٠٢/١٦ليسانس حقوقاحمد صالح غالب صالح١٤
١٩٩٠/٠٦/١٣حاسبات ومعلوماتاحمد صالح محمد١٥
١٩٨٦/٠٧/٢٢ليسانس حقوقاحمد صالح محمد إبراهيم١٦
١٩٩١/٠٥/٢٨ليسانس حقوقاحمد صالح محمد جبريل١٧
١٩٨٧/٠٥/٢٠ليسانس حقوقاحمد صالح محمد عمر أبو عائشة١٨
١٩٩١/١٢/١٩بكالوريوس تجارةاحمد صالح محمد مبروك١٩
١٩٩٣/٠٦/٢٢نظم معلوماتاحمد ضاحى عبد الحكيم سيف٢٠
١٩٨٧/٠٣/١٧بكالوريوس تجارةاحمد طاهر متولى شبل٢١
١٩٨٩/٠٣/٠٥حاسبات ومعلوماتاحمد طلعت اسماعيل٢٢
١٩٨٧/١١/٢٤ليسانس حقوقاحمد طلعت المحمدي مراد٢٣
١٩٩١/٠٣/٠٥ليسانس حقوقاحمد طلعت محمد السيد النجار٢٤
١٩٩٢/٠٣/٢٣حاسبات ومعلوماتاحمد طه راضي٢٥
١٩٨٨/٠٢/٢٧ليسانس حقوقاحمد طه شحاته عبد العظيم٢٦
١٩٨٨/١١/٢٨نظم معلوماتاحمد طه غريب خليل٢٧

صفحة ٤٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٤/٠٦/١٤ليسانس حقوقاحمد طه محمد عطيه احمد٢٨
١٩٨٩/٠١/٠٦حاسبات ومعلوماتاحمد طه مصطفى٢٩
١٩٨٧/٠١/١٥خدمه اجتماعيةاحمد ظريف احمد محمد٣٠
١٩٩٠/١١/١٩ليسانس حقوقاحمد عادل رجب محمد٣١
١٩٩١/٠٤/٠٧حاسبات ومعلوماتاحمد عادل سيد احمد٣٢
١٩٨٨/١١/١٦السناحمد عادل سيد بشير٣٣
١٩٩٢/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةاحمد عادل عبد الحق خطاب٣٤
١٩٨٧/٠٩/٢٠ليسانس حقوقاحمد عادل عبد الخالق خليل٣٥
١٩٩٣/٠٩/٣٠ليسانس حقوقاحمد عادل على عوض هللا٣٦

صفحة ٤٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٣/٠١/١٧بكالوريوس تجارةاحمد حسام الدين موسى١
١٩٩٠/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةاحمد حسانين إسماعيل حسانين٢
١٩٨٩/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةاحمد حسن أنور محمود٣
١٩٨٨/٠١/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد حسن احمد عبد الهادي٤
١٩٨٣/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاحمد حسن عبد النبي٥
١٩٨٨/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد حسن كامل احمد٦
١٩٨٣/١٢/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد حسن محمد على٧
١٩٨٩/١١/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد حسن محمد منصور٨
١٩٩٢/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد حسن محمود٩

١٩٨٨/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاحمد حسنى محمد احمد١٠
١٩٩٠/١٢/١٠بكالوريوس تجارةاحمد حسنى محمد عبد المجيد١١
١٩٩٢/٠١/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد حسنين زهرى حسانين١٢
١٩٩٠/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد حسين عبد المتعال احمد١٣
١٩٨٩/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد حسين على حسن١٤
١٩٨٩/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد حسين فريد عبد القوى١٥
١٩٨٤/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد حسين محمد حسين١٦
١٩٨٩/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةاحمد حسين محمد زكى١٧
١٩٩٢/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةاحمد حسين مرزوق حسين١٨
١٩٨٨/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةاحمد حلمي عبد الراضي صالح١٩
١٩٨٦/٠٨/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد حمدان عبد الخالق سليمان٢٠
١٩٩٢/٠١/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد حمدي إبراهيم محمد٢١
١٩٩١/٠٤/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد حمدي عبد الغنى عبد السالم٢٢
١٩٨٨/٠٣/٢١بكالوريوس تجارةاحمد خالد بن الوليد احمد٢٣
١٩٩٤/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد خالد عيبد مصطفى٢٤
١٩٩٢/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةاحمد خالد محمود احمد٢٥
١٩٩١/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةاحمد خلف سعد عطيه٢٦
١٩٨٩/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاحمد خيري الحسينى عبد الرحمن٢٧

صفحة ٤٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاحمد خيري سيد سيد٢٨
١٩٩٢/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاحمد رأفت احمد محمد٢٩
١٩٨٨/٠٥/١٧بكالوريوس تجارةاحمد رأفت محمد الشاهد٣٠
١٩٩٤/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةاحمد رؤوف امجد٣١
١٩٨٦/٠٢/١٧بكالوريوس تجارةاحمد راضى احمد محمد٣٢
١٩٩٢/٠٣/١١بكالوريوس تجارةاحمد رجائى محمد مصطفى٣٣
١٩٨٧/١١/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد رجب إبراهيم محمد٣٤
١٩٩١/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد رجب احمد طلب٣٥
١٩٩٢/٠٦/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد رجب سيد نصر٣٦
١٩٨٦/٠٧/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد رجب على عبد الرحمن٣٧
١٩٩٢/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةاحمد رجب محمود نوح٣٨

صفحة ٥٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٩/١٠/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد رضى محمد عبد الجواد١
١٩٩٠/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةاحمد رفعت محمد محمد٢
١٩٩٢/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد رمزى محمد عبد الحميد٣
١٩٩٠/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد رمضان محمد احمد٤
١٩٩١/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةاحمد رمضان محمد السيد٥
١٩٨٧/٠٣/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد زكريا عبد الستار٦
١٩٩٢/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةاحمد زيد محمود احمد أبو زيد٧
١٩٨٧/٠١/١٢بكالوريوس تجارةاحمد سالم احمد ضيف٨
١٩٨٩/٠٣/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد سالم السيد٩

١٩٩٢/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد سالم حسن عبد القادر١٠
١٩٨٩/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةاحمد سالم رجب سالم١١
١٩٩١/١٢/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد سامي حسنين١٢
١٩٩٤/٠٣/١٩بكالوريوس تجارةاحمد سامي زاهر١٣
١٩٨٤/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد سامي عبد الحميد١٤
١٩٨٧/١١/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد سامي محمد عبد الرحمن١٥
١٩٨٩/١١/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد سعد الدين محمد محمد١٦
١٩٨٨/٠٨/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد سعد عبد الهادي١٧
١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاحمد سعد محمد محمد١٨
١٩٨٩/١١/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد سعيد احمد١٩
١٩٨٥/٠٩/١٤بكالوريوس تجارةاحمد سعيد احمد حنفي٢٠
١٩٨٩/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةاحمد سعيد بكرى احمد٢١
١٩٩٣/٠٣/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد سعيد حافظ٢٢
١٩٩٢/٠٣/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد سعيد عبد الراضي محمود٢٣
١٩٩١/٠١/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد سعيد عبد الرسول٢٤
١٩٨٧/٠٨/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد سعيد عبد العزيز٢٥
١٩٨٩/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةاحمد سعيد فهمي محمود٢٦
١٩٨٧/٠٣/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد سعيد مرسى عبد القادر٢٧

صفحة ٥١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٦/٠٦/٢١بكالوريوس تجارةاحمد سليمان إبراهيم٢٨
١٩٩١/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاحمد سليمان عبد المولى٢٩
١٩٨٩/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد سمير إبراهيم محمد٣٠
١٩٩٢/١٠/١٠بكالوريوس تجارةاحمد سمير احمد محمدين٣١
١٩٨٣/٠٣/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد سمير احمد يوسف٣٢
١٩٩١/١١/١٠بكالوريوس تجارةاحمد سمير السيد عبد القادر٣٣
١٩٨٥/٠٦/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد سمير امام حميده٣٤
١٩٩٠/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةاحمد سمير حسن حسانين٣٥
١٩٩٢/٠٩/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد سمير حسين كامل٣٦
١٩٨٩/١٢/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد سمير عبد العاطى الجرف٣٧
١٩٩٢/٠٢/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد سمير على عبد العال٣٨

صفحة ٥٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٢/١١/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد سمير محمد رجب١
١٩٨٨/٠١/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد سمير محمد عبد اللطيف٢
١٩٨٥/١٢/١١بكالوريوس تجارةاحمد سمير محمد عبد الواحد٣
١٩٩٠/٠٢/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد سمير محمد محمود٤
١٩٨٩/٠٧/٣١بكالوريوس تجارةاحمد سمير منصور منصور٥
١٩٨٦/٠٣/١٣بكالوريوس تجارةاحمد سيد احمد٦
١٩٨٧/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةاحمد سيد احمد سيد٧
١٩٨٩/٠٨/٣٠بكالوريوس تجارةاحمد سيد احمد على٨
١٩٩١/٠٦/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد سيد رجب سالم٩

١٩٨٦/٠٥/٣١بكالوريوس تجارةاحمد سيد سليمان على١٠
١٩٩٣/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد سيد شوقي١١
١٩٩١/١١/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد سيد عبد الحميد١٢
١٩٩١/١٢/١٦بكالوريوس تجارةاحمد سيد على حسن١٣
١٩٩١/٠٢/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد سيد محمد إبراهيم١٤
١٩٨٢/١٢/٢٩بكالوريوس تجارةاحمد سيد محمد حجازى١٥
١٩٨٨/٠٨/٣١بكالوريوس تجارةاحمد شافعى أبو القاسم١٦
١٩٨٦/١٢/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد شاكر إبراهيم على١٧
١٩٨٤/٠٥/١٤بكالوريوس تجارةاحمد شريف مصطفى محمد١٨
١٩٨٤/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد شوقي شحاته محمد١٩
١٩٨٧/٠١/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد شوقي عبد الصمد عبد العزيز٢٠
١٩٩٢/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد شوقي على حسن٢١
١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاحمد صابر عبد الباقي محمد٢٢
١٩٨٤/٠٤/١٤بكالوريوس تجارةاحمد صادق السيد صادق٢٣
١٩٨٦/١١/١٤بكالوريوس تجارةاحمد صالح عبد الباسط٢٤
١٩٩١/٠٨/١٤بكالوريوس تجارةاحمد صفوت احمد الطرزى٢٥
١٩٨٥/١٢/٠١بكالوريوس تجارةاحمد صفوت محمد مصلح٢٦
١٩٩٢/٠٤/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد صالح جمعه٢٧

صفحة ٥٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٠/٠١/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد صالح دسوقي محمد٢٨
١٩٨٤/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد صالح محمد جمال٢٩
١٩٨٨/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةاحمد صالح محمد محمد٣٠
١٩٨٣/١٢/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد ضياء الدين امام٣١
١٩٩٠/٠٢/٢١بكالوريوس تجارةاحمد طارق صالح الدين٣٢
١٩٩١/٠٦/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد طارق عبد الباقي حسن٣٣
١٩٩٣/٠٢/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد طارق محمد الجسيمى٣٤
١٩٨٦/٠١/١٣بكالوريوس تجارةاحمد طلعت على محمود٣٥
١٩٨٤/٠٢/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد طنطاوى حسن جمعه٣٦
١٩٩٢/٠٦/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد عادل إبراهيم٣٧
١٩٨٦/٠٦/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد عادل حسن محمد عبد الجليل٣٨

صفحة ٥٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٢/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةاحمد عادل حسن محمود١
١٩٨٧/١٠/١٤بكالوريوس تجارةاحمد عادل صالح سالم٢
١٩٨٧/٠٩/١٥بكالوريوس تجارةاحمد عادل عبد الجليل مصطفى٣
١٩٩٢/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةاحمد عادل محمد عبده٤
١٩٩٢/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةاحمد عادل محمد محمود٥
١٩٩٠/٠٣/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد عادل محمد مصطفى٦
١٩٨٦/٠٦/١٣بكالوريوس تجارةاحمد عادل محمود حلمي٧
١٩٩١/٠٤/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد عاطف عبد الحميد حسن٨
١٩٨٧/١٠/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد عباس احمد عباس٩

١٩٨٨/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد عباس عباس مرسى١٠
١٩٨٧/٠٣/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد عباس عبد العليم١١
١٩٩١/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةاحمد عبد التواب رجب قاسم١٢
١٩٨٣/١١/١٠بكالوريوس تجارةاحمد عبد التواب عبد الخالق١٣
١٩٩١/٠١/١٠بكالوريوس تجارةاحمد عبد التواب محمود١٤
١٩٩١/٠١/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد عبد الحليم سيد عبد الحليم١٥
١٩٩٢/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةاحمد عبد الحميد احمد محمود١٦
١٩٨٤/٠٩/١٥بكالوريوس تجارةاحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد١٧
١٩٨٩/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاحمد عبد الخالق عبد الخالق١٨
١٩٩١/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةاحمد عبد الرؤوف احمد محمد١٩
١٩٨٣/١٢/٢١بكالوريوس تجارةاحمد عبد الرازق عبد الغفار٢٠
١٩٨٤/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةاحمد عبد الرازق مطاوع عباس٢١
١٩٩٢/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد عبد السالم عبد الرازق٢٢
١٩٨٨/١٢/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد عبد السالم محمد عبد هللا٢٣
١٩٨٦/١١/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد عبد الظاهر احمد على٢٤
١٩٩٠/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد عبد العال طه بدوى٢٥
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاحمد عبد العال محمود عوض٢٦
١٩٩٠/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد عبد العزيز عزت٢٧

صفحة ٥٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٢/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد عبد العزيز محمد محجوب٢٨
١٩٨٨/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةاحمد عبد العزيز محمود٢٩
١٩٨٨/٠٧/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد عبد الفتاح احمد احمد٣٠
١٩٨٣/٠٤/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد عبد الفتاح عبد السميع٣١
١٩٨٦/١٢/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد عبد الفتاح على٣٢
١٩٩٣/٠٨/١١بكالوريوس تجارةاحمد عبد الفتاح كمال عبد الفتاح٣٣
١٩٩٠/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد عبد الفتاح منصور موسى٣٤
١٩٨٩/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةاحمد عبد القادر محمد امام٣٥
١٩٩١/١٢/١١بكالوريوس تجارةاحمد عبد القادر محمد شاكر٣٦
١٩٨٩/٠٧/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد عبد اللطيف بيومي٣٧
١٩٩٠/٠٢/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد عبد هللا الصاوى٣٨

صفحة ٥٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/٠٩/٢١بكالوريوس تجارةاحمد عبد هللا رمضان١
١٩٩٠/٠١/١١بكالوريوس تجارةاحمد عبد هللا عبد هللا الشيخ٢
١٩٨٨/٠٤/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد عبد المنصف احمد حسنين٣
١٩٩٠/١٢/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد عبد الناصر إبراهيم٤
١٩٨٩/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاحمد عبد النبي إبراهيم على٥
١٩٨٤/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد عبد النبي عبد الفتاح عويس٦
١٩٨٥/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةاحمد عبد النبي عبد الواحد سالم٧
١٩٨٩/١٢/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد عبد الهادي سيد٨
١٩٩٠/٠٤/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد عبد الواحد السيد٩

١٩٨٩/٠٤/١١بكالوريوس تجارةاحمد عبد الوهاب عبد الشافي١٠
١٩٩٢/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد عدنان عبد المنعم احمد١١
١٩٩٢/٠٥/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد عز الدين عبد الحميد زكى١٢
١٩٨٧/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةاحمد عز الدين عبد الراضي١٣
١٩٨٨/١٠/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد عزت عبد الخالق١٤
١٩٩٢/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد عزمي رشاد محمد١٥
١٩٨٨/١٢/١٩بكالوريوس تجارةاحمد عصام عبد القادر١٦
١٩٨٧/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد عصام محمد صالح١٧
١٩٩٢/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد عصمت عبد الرحمن١٨
١٩٩١/٠٨/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد عطية احمد احمد صالح١٩
١٩٨٤/٠٧/٣١بكالوريوس تجارةاحمد عطية حسن احمد٢٠
١٩٨٨/٠٢/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد عطية عايش عطيه٢١
١٩٨٩/٠٩/١٩بكالوريوس تجارةاحمد عالء الدين عبد المنعم٢٢
١٩٩٠/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد على إبراهيم على٢٣
١٩٩٠/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد على إبراهيم على٢٤
١٩٩٠/٠٤/١٤بكالوريوس تجارةاحمد على احمد السيد٢٥
١٩٨٦/١٢/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد على احمد عابدين٢٦
١٩٨٥/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةاحمد على الكنانى شحاته٢٧

صفحة ٥٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٨/٠١/١٠بكالوريوس تجارةاحمد على توفيق حسانين٢٨
١٩٩١/١٢/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد على صادق عبد الفتاح٢٩
١٩٨٨/٠١/٢١بكالوريوس تجارةاحمد على على هيبه٣٠
١٩٩٢/٠٢/١٩بكالوريوس تجارةاحمد على محمد عطيه٣١
١٩٩٠/٠٢/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد على مصطفى على٣٢
١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاحمد عليوه عبد هللا٣٣
١٩٨٧/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد عماد الدين مصطفى سالم٣٤
١٩٩١/٠٤/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد عماد عبد الفتاح وهران٣٥
١٩٨٥/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد عنتر محمد عيسى احمد٣٦
١٩٨٧/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد عوض عيد حسنين٣٧
١٩٩١/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد عيد حسن محمد٣٨

صفحة ٥٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٣/١٠/١٥بكالوريوس تجارةاحمد عيطاس مصطفى١
١٩٨٩/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةاحمد فتحي حسن شحات٢
١٩٨٩/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد فرج بهنس٣
١٩٩٢/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد فريد بدرى عبد المقصود٤
١٩٨٩/٠٥/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد فكرى محمد مجنى٥
١٩٨٩/٠٦/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد فهمي عبد هللا٦
١٩٩٠/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةاحمد فهيم رجب الكران٧
١٩٨٣/٠٢/١٧بكالوريوس تجارةاحمد فوزي عبد المجيد محمد٨
١٩٩١/١٠/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد فوزي عبد المحسن خطاب٩

١٩٩١/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد قرشى احمد محمد١٠
١٩٩١/٠٣/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد كمال سيد احمد١١
١٩٨٧/١٢/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد كمال عبد الحميد١٢
١٩٨٩/٠١/١٥بكالوريوس تجارةاحمد كمال عبد الرحمن سيد١٣
١٩٨٨/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد كمال عبد العزيز على١٤
١٩٩٠/٠٢/١٧بكالوريوس تجارةاحمد لملوم موسى١٥
١٩٩١/٠٣/٢٩بكالوريوس تجارةاحمد مؤنس احمد محمد١٦
١٩٩٢/١١/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد ماهر احمد الفقى١٧
١٩٩٢/٠٥/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد ماهر فتحي١٨
١٩٨٨/٠٣/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد متولى احمد مصطفى١٩
١٩٩٠/٠٣/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد مجاهد عبد الحميد محمد٢٠
١٩٨٧/٠١/٣٠بكالوريوس تجارةاحمد مجدي سيد احمد٢١
١٩٨٧/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةاحمد مجدي عبد العزيز٢٢
١٩٨٨/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةاحمد محب عبد الحميد محمود٢٣
١٩٩٢/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد محروس احمد عثمان٢٤
١٩٩١/٠١/٣١بكالوريوس تجارةاحمد محروس محمد محروس٢٥
١٩٨٧/٠١/١٨بكالوريوس تجارةاحمد محسن عبد السميع على٢٦
١٩٨٨/١٢/٠١بكالوريوس تجارةاحمد محسن محمد محمد٢٧

صفحة ٥٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٨/١١/١٤بكالوريوس تجارةاحمد محسن مكرم محمد٢٨
١٩٨٨/١١/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد محفوظ مليجى محمد٢٩
١٩٨٨/٠٥/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد محمد إبراهيم قطب٣٠
١٩٨٥/٠٥/٢١بكالوريوس تجارةاحمد محمد ابو الفتوح محمد٣١
١٩٨٣/١٢/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد محمد احمد الدمرداش٣٢
١٩٩٠/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد احمد السيد٣٣
١٩٨٥/١٠/١٧بكالوريوس تجارةاحمد محمد احمد الشيخ٣٤
١٩٩٢/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةاحمد محمد احمد عبد الفتاح٣٥
١٩٩٢/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةاحمد محمد احمد عبد الفتاح٣٦
١٩٨٥/٠٧/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد احمد محمد٣٧
١٩٨٧/٠١/١٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد الصاوى عبد النبي٣٨

صفحة ٦٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩١/٠١/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد محمد جمال الدين عبده١
١٩٩٠/٠٧/١٦بكالوريوس تجارةاحمد محمد حافظ عبد الباقي٢
١٩٨٧/١٠/١٩بكالوريوس تجارةاحمد محمد حسن عبد الرازق٣
١٩٩٢/٠١/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد محمد حسن على٤
١٩٨٤/١٢/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد محمد حسن محمود٥
١٩٨٥/٠٧/١١بكالوريوس تجارةاحمد محمد حسن مراد٦
١٩٨٦/٠٩/٢١بكالوريوس تجارةاحمد محمد راغب٧
١٩٩٠/٠٤/١٤بكالوريوس تجارةاحمد محمد رشاد عبد الفتاح٨
١٩٩١/٠٥/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد محمد زكريا على٩

١٩٨٩/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد زكى عبد الحميد١٠
١٩٨٣/١٠/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد محمد زكى موسى١١
١٩٨٧/١١/٢٩بكالوريوس تجارةاحمد محمد سالم حسنين١٢
١٩٩٣/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد محمد سعد الدين حسنين١٣
١٩٨٨/٠٥/١١بكالوريوس تجارةاحمد محمد سعد عبده١٤
١٩٨٤/١٢/٠١بكالوريوس تجارةاحمد محمد سعد محمد١٥
١٩٨٨/١٠/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد سعيد١٦
١٩٨٧/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد محمد سعيد١٧
١٩٨٦/٠٧/١١بكالوريوس تجارةاحمد محمد سعيد محمد١٨
١٩٨٦/٠٢/١٣بكالوريوس تجارةاحمد محمد سالمه حنفي١٩
١٩٨٥/٠٨/٣٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد سالمه سليم٢٠
١٩٨٣/٠٧/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد محمد سليمان محمد٢١
١٩٩١/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةاحمد محمد شحاته٢٢
١٩٩١/٠٥/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد محمد صابر على على٢٣
١٩٩١/٠٩/١٤بكالوريوس تجارةاحمد محمد صالح إبراهيم٢٤
١٩٨٧/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد محمد صالح الدين خليل٢٥
١٩٨٦/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد صالح عبد الكريم٢٦
١٩٩٣/٠٤/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد محمد طه محمد٢٧

صفحة ٦١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٩/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد محمد عابدين محمد٢٨
١٩٨٩/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد محمد عباس حسين٢٩
١٩٩٠/٠٣/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد الحفيظ جامع٣٠
١٩٨٧/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد الحفيظ عبد الرازق٣١
١٩٨٦/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد الحميد٣٢
١٩٨٦/٠٤/١٩بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد الحميد محمد٣٣
١٩٨٨/٠١/١٥بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد الحميد محمد٣٤
١٩٨٨/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد الرحمن٣٥
١٩٩١/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد الرحيم٣٦
١٩٨٩/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد العزيز بيومى٣٧
١٩٩٠/٠٩/١٩بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد الفتاح محمد٣٨

صفحة ٦٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٢/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد اللطيف خليفة١
١٩٨٤/٠٦/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد المجيد محمد٢
١٩٩٠/١٠/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد المعبود سالم٣
١٩٩١/٠٢/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد ربه٤
١٩٩٠/٠٦/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد محمد عزت محمد٥
١٩٩٣/٠٩/١٣بكالوريوس تجارةاحمد محمد عطا هللا محمد٦
١٩٨٩/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد عطيه العزب٧
١٩٩١/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد محمد عفيفي محمد٨
١٩٨٥/٠٩/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد محمد عالء الدين حفنى٩

١٩٨٣/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد محمد على الغبارى١٠
١٩٨٥/٠٨/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد محمد على محمد حسن١١
١٩٨٩/٠٢/٢١بكالوريوس تجارةاحمد محمد عليوه حفنى١٢
١٩٩٠/١١/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد محمد فؤاد عليمى١٣
١٩٩٢/٠٤/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد فكرى محمود١٤
١٩٨٦/١٢/١٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد كامل محمود١٥
١٩٩٠/٠٧/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد محمد محمد عالم١٦
١٩٩٣/٠٢/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد محمد فتحي١٧
١٩٨٨/٠٦/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد محمد محمد قناوى١٨
١٩٩٣/٠٥/١٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد محمود١٩
١٩٨٩/٠٢/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد محمد محمود٢٠
١٩٩٢/٠٦/٣٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد محمود محمد الطيب٢١
١٩٩٢/٠٣/٢١بكالوريوس تجارةاحمد محمد مصطفى٢٢
١٩٨٧/٠٧/٠٥بكالوريوس تجارةاحمد محمد مصطفى العزب٢٣
١٩٨٩/٠٨/٠٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد مصطفى شوقي٢٤
١٩٨٦/٠٧/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد محمد مصطفى محمد٢٥
١٩٨٦/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد معوض عقل٢٦
١٩٨٤/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد محمد موسى محمد٢٧

صفحة ٦٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاحمد محمود احمد جنيدى٢٨
١٩٨٦/٠٣/١٤بكالوريوس تجارةاحمد محمود حلمي على احمد٢٩
١٩٨٨/١١/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد محمود حنفي خطاب٣٠
١٩٩٢/٠٧/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد محمود دسوقي عبد التواب٣١
١٩٩٣/٠٨/١٧بكالوريوس تجارةاحمد محمود زكريا٣٢
١٩٨٩/٠٧/١١بكالوريوس تجارةاحمد محمود عبد المقصود السيد٣٣
١٩٨٦/٠٦/١٨نظم معلوماتاحمد محمود محمد امين١

صفحة ٦٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/٠٩/٠٨خدمه اجتماعيةاحمد عادل عيسى عمر١
١٩٩٠/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةاحمد عادل عيسى محمد٢
١٩٨٩/٠١/١٩ليسانس حقوقاحمد عادل فهيم جاد٣
١٩٩٠/٠٦/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد عادل محمد سعيد٤
١٩٨٩/٠٥/١٤ليسانس حقوقاحمد عاطف إبراهيم إبراهيم٥
١٩٨٩/١١/٠٣ليسانس حقوقاحمد عاطف عبد هللا بكر٦
١٩٨٦/٠٩/٠٧حاسبات ومعلوماتاحمد عاطف علي ابراهيم٧
١٩٨٤/٠٦/٠٣حاسبات ومعلوماتاحمد عباس مطراوي عباس٨
١٩٨٣/٠٢/٠٢ليسانس حقوقاحمد عبد الحفيظ عبد الرحمن٩

١٩٩١/٠٦/٠٥ليسانس حقوقاحمد عبد الحكيم غنيم حسانين١٠
١٩٩٠/٠٧/٠٩ليسانس حقوقاحمد عبد الحليم احمد دياب١١
١٩٨٣/٠٦/٢٤ليسانس حقوقاحمد عبد الحليم خالد عبد هللا١٢
١٩٩١/١٢/١٩حاسبات ومعلوماتاحمد عبد الحليم كمال١٣
١٩٨٧/١٠/٢١حاسبات ومعلوماتاحمد عبد الحليم محمد١٤
١٩٨٦/٠٥/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد عبد الحليم محمد ابراهيم١٥
١٩٩٤/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاحمد عبد الحميد عارف احمد١٦
١٩٨٣/٠٩/٢٧نظم معلوماتاحمد عبد الحميد على١٧
١٩٨٩/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد عبد الحميد محمد١٨
١٩٨٨/٠٢/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد عبد الحميد هالل يس١٩
١٩٨٧/٠٦/٢٩لغات و ترجمهاحمد عبد الخالق عبد الرحمن٢٠
١٩٩٢/١١/٢٠ليسانس حقوقاحمد عبد الرؤف محمود مرسى احمد٢١
١٩٨٧/٠٧/١٢السناحمد عبد الرازق عبد العزيز٢٢
١٩٨٧/٠٨/٢٧ليسانس حقوقاحمد عبد الرازق عبد الموجود حميده٢٣
١٩٨٩/٠٨/٠٧نظم معلوماتاحمد عبد الرازق عليوه٢٤
١٩٨٤/٠٨/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد عبد الرحمن احمد فرج٢٥
١٩٩٢/١٠/٠٨ليسانس حقوقاحمد عبد الرحمن بدر عبد الرحيم٢٦
١٩٩١/٠٩/٠٢نظم معلوماتاحمد عبد الرحمن حسن٢٧

صفحة ٦٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/٠١/٢٣ليسانس حقوقاحمد عبد الرحمن عبد الرحمن محمود٢٨
١٩٨٩/٠٨/١١ليسانس حقوقاحمد عبد الرحيم أمين صالح٢٩
١٩٨٧/٠٥/١٤بكالوريوس تجارةاحمد عبد الرشيد حماده محمد٣٠
١٩٨٧/٠٩/٠١ليسانس حقوقاحمد عبد السالم إسماعيل شحاته٣١
١٩٨٤/٠٦/٢٥خدمه اجتماعيةاحمد عبد الشافى عبد المحسن٣٢
١٩٨٧/٠٤/١٥خدمه اجتماعيةاحمد عبد الصمد حامد سالم٣٣
١٩٨٨/٠٩/١٤ليسانس حقوقاحمد عبد الصمد عبد العزيز٣٤
١٩٨٦/٠٦/٢٤تربيةاحمد عبد الظاهر احمد عبد الظاهر٣٥
١٩٨٨/١٢/٢١ليسانس حقوقاحمد عبد العاطى طه محمد٣٦
١٩٨٥/١١/٠١ليسانس حقوقاحمد عبد العال إبراهيم عبد العال٣٧
١٩٩٣/٠٤/١٠ليسانس حقوقاحمد عبد العال عبد القوى هاللى٣٨
١٩٩١/٠٥/٢٠ليسانس حقوقاحمد عبد العال عبد النعيم٣٩
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز٤٠
١٩٨٦/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد عبد العزيز شفيق محمد٤١

صفحة ٦٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٥/٠٨/٠٣خدمه اجتماعيةاحمد عبد العزيز عبد الرحيم١
١٩٨٩/٠٤/١٤ليسانس حقوقاحمد عبد العزيز عيسى محمد٢
١٩٨٨/١١/٠١بكالوريوس تجارةاحمد عبد العزيز محمود السيد٣
١٩٩١/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد عبد العظيم عبد المحفوظ٤
١٩٩١/٠٥/٣٠ليسانس حقوقاحمد عبد الغفار أبو يوسف٥
١٩٨٩/١٠/١٨ليسانس حقوقاحمد عبد الفتاح حميده الحاج إبراهيم٦
١٩٩٠/٠٨/١٨ليسانس حقوقاحمد عبد الفتاح محمود متولي٧
١٩٨٥/٠٩/١١ليسانس حقوقاحمد عبد الكريم إبراهيم عطيه٨
١٩٩١/١١/١٥ليسانس حقوقاحمد عبد الاله عبد المطلب٩

١٩٩١/٠٧/٢٣حاسبات ومعلوماتاحمد عبد اللطيف محمد١٠
١٩٨٧/٠٤/١٥ليسانس حقوقاحمد عبد هللا إبراهيم حموده١١
١٩٩١/٠٤/١٩حاسبات ومعلوماتاحمد عبد هللا السيد١٢
١٩٩١/٠٣/١٧ليسانس حقوقاحمد عبد هللا حامد يوسف١٣
١٩٨٩/٠٧/٣٠بكالوريوس تجارةاحمد عبد هللا محمد محمد مدكور١٤
١٩٨٨/٠٩/١٥ليسانس حقوقاحمد عبد المجيد بهجت١٥
١٩٨٨/١٠/٢١خدمه اجتماعيةاحمد عبد المجيد محمد ابو الفتوح١٦
١٩٩٢/٠٨/٢٧ليسانس حقوقاحمد عبد المحسن احمد على١٧
١٩٩٠/٠١/٠٨حاسبات ومعلوماتاحمد عبد المحسن توفيق١٨
١٩٩١/٠٧/٠٦ليسانس حقوقاحمد عبد المحسن رشدي١٩
١٩٩١/٠٤/٢٢ليسانس حقوقاحمد عبد المعطى إبراهيم٢٠
١٩٨٧/٠١/٠١خدمه اجتماعيةاحمد عبد المنعم شعبان عبد المنعم٢١
١٩٨٧/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد عبد المنعم عبد الرحمن على٢٢
١٩٨٣/٠٢/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد عبد المنعم عبد الرحيم٢٣
١٩٩١/٠٥/١٣خدمه اجتماعيةاحمد عبد المنعم على احمد٢٤
١٩٨٥/٠٦/٠٣ليسانس حقوقاحمد عبد الناصر على عبد الرحمن٢٥
١٩٨٨/١٢/٢٩ليسانس اداباحمد عبد الناصر محمد عبد التواب٢٦
١٩٨٦/٠٣/١٢ليسانس حقوقاحمد عبد النبي محمد منصور٢٧

صفحة ٦٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٦/٠٥/٢٢ليسانس حقوقاحمد عبد الهادي عبده٢٨
١٩٨٨/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد عبد الوهاب٢٩
١٩٨٤/١٢/٢٢ليسانس حقوقاحمد عبد الوهاب فتوح محمد٣٠
١٩٨٩/٠٧/٠٥حاسبات ومعلوماتاحمد عبدالرؤوف احمد٣١
١٩٨٩/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد عبدالعزيز عبد النبي٣٢
١٩٩٠/٠٧/٠٥حاسبات ومعلوماتاحمد عبدالعظيم عراقي٣٣
١٩٨٨/٠٨/٢٧حاسبات ومعلوماتاحمد عبدهللا ابراهيم٣٤
١٩٩٠/٠١/٠٥ليسانس اداباحمد عبدهللا سرور٣٥
١٩٨٦/٠٨/١٠زراعةاحمد عبدهللا عبده معوض٣٦
١٩٩٢/٠٤/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد عبدالناصر زكي٣٧
١٩٩٠/١٠/٢٠ليسانس حقوقاحمد عبده احمد عبد العال٣٨
١٩٨٥/٠٥/١٠ليسانس حقوقاحمد عبده عبد الرازق محمود٣٩
١٩٨٧/١١/٠٣ليسانس حقوقاحمد عبده محمد عبد ربه٤٠
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد عبده محمد عالم٤١

صفحة ٦٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٨/١٠/٢٦ليسانس حقوقاحمد عبود محمد حسين١
١٩٨٩/٠١/١٣خدمه اجتماعيةاحمد عثمان مرغنى يسن٢
١٩٩٠/٠٦/٠١ليسانس حقوقاحمد عرفه صالح عبيد٣
١٩٨٥/٠٨/١٧خدمه اجتماعيةاحمد عرفه محمد عرفه٤
١٩٨٨/٠٧/٢٤ليسانس حقوقاحمد عزت صبري محمد٥
١٩٩٤/٠٣/١٨ليسانس حقوقاحمد عزت منصور محمد هاشم٦
١٩٨٣/١١/٠٩ليسانس حقوقاحمد عزت موسى محمد مصطفى٧
١٩٩٢/٠٩/٠٦حاسبات ومعلوماتاحمد عصام احمد عبد العزيز٨
١٩٨٨/٠١/٠٢حاسبات ومعلوماتاحمد عصام الدين عبد الفتاح٩

١٩٩٣/٠٥/١٤حاسبات ومعلوماتاحمد عصام شوقي١٠
١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد عطا زاهر محمد١١
١٩٨٨/٠٨/٢٦ليسانس حقوقاحمد عفت عبد القادر خان١٢
١٩٩٠/١٠/٠١ليسانس حقوقاحمد عالء بسيونى إبراهيم١٣
١٩٩٢/٠٢/٠١ليسانس حقوقاحمد على إبراهيم عطية١٤
١٩٩٠/١١/١٣ليسانس حقوقاحمد على حسن احمد على سالم١٥
١٩٨٥/٠٤/٠٦نظم معلوماتاحمد على حسن امام١٦
١٩٩٠/١٢/٠١ليسانس حقوقاحمد على حسن محمود١٧
١٩٨٩/٠٢/٢٥خدمه اجتماعيةاحمد على صبرى١٨
١٩٩٠/١٢/٠١ليسانس حقوقاحمد على عبد الرحمن عبد المقصود١٩
١٩٨٧/٠٨/١٥ليسانس حقوقاحمد على عبد الغنى الموافى٢٠
١٩٨٨/٠٦/٢٣ليسانس حقوقاحمد على عبد الفتاح عبد العزيز٢١
١٩٩١/٠١/٠١ليسانس اداباحمد على عبد الفتاح محمد٢٢
١٩٩١/٠٣/٠٥نظم معلوماتاحمد على عبد هللا على٢٣
١٩٨٧/٠٩/٣٠حاسبات ومعلوماتاحمد على عبد المنعم محمد٢٤
١٩٨٩/٠٥/١٢زراعةاحمد علي عبدالعظيم السيد٢٥
١٩٨٧/١٢/١٠ليسانس اداباحمد على على سليمان٢٦
١٩٩٢/٠٨/٢٨ليسانس اداباحمد على على محمود٢٧

صفحة ٦٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٨/٠٩/٠٢حاسبات ومعلوماتاحمد على فراج٢٨
١٩٩٠/٠٩/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد على محمد٢٩
١٩٩١/١١/٢٥ليسانس حقوقاحمد على محمد احمد٣٠
١٩٩٠/٠١/٠٨حاسبات ومعلوماتاحمد على محمد عويس٣١
١٩٨٩/٠٦/٠١ليسانس حقوقاحمد على محمد محمد مجاهد٣٢
١٩٩١/٠٢/١٩ليسانس حقوقاحمد على محمد موسى٣٣
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد على يوسف حبيب٣٤
١٩٨٦/٠٣/٠١ليسانس حقوقاحمد عليوة مصطفي فتح الباب٣٥
١٩٨٣/١٢/٠٤ليسانس حقوقاحمد عليوه عامر عليوه٣٦
١٩٩٠/٠٨/٢٠نظم معلوماتاحمد عماد الدين محمود٣٧
١٩٩١/٠٧/٢٧حاسبات ومعلوماتاحمد عماد عبد الغنى٣٨
١٩٩٢/٠٦/١٢ليسانس حقوقاحمد عماد عبد القادر سيد٣٩
١٩٨٥/١١/٠٧خدمه اجتماعيةاحمد عمر صابون٤٠
١٩٨٩/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةاحمد عمر عبد هللا راشد٤١

صفحة ٧٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٧/٠٧/٠٣ليسانس حقوقاحمد عوض احمد عوض١
١٩٩٠/٠٩/٢٠ليسانس حقوقاحمد عيد محمد كامل٢
١٩٨٥/٠٦/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد عيسي عزب٣
١٩٩٤/٠١/٠٢ليسانس حقوقاحمد عيسى محمد على٤
١٩٨٥/٠٦/٠١خدمه اجتماعيةاحمد غازى الدسوقى سيد٥
١٩٨٧/١١/٠٢خدمه اجتماعيةاحمد غباشى رزق غباشى٦
١٩٩١/٠٥/١٧بكالوريوس تجارةاحمد غنيمه عبد الحميد عبد الوهاب٧
١٩٨٤/٠٦/١٠ليسانس اداباحمد فؤاد السيد عامر٨
١٩٨٨/٠٦/٠٨ليسانس اداباحمد فؤاد رفعت عبد العاطى٩

١٩٨٨/٠٥/٠٤حاسبات ومعلوماتاحمد فؤاد صدقي١٠
١٩٨٦/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد فاروق صالح١١
١٩٨٩/٠٤/١٢ليسانس حقوقاحمد فاروق محمد عبد الجواد١٢
١٩٨٤/١٢/١٨ليسانس حقوقاحمد فايز سعيد عبد القادر١٣
١٩٩٠/٠٤/٠٦ليسانس اداباحمد فتحى ابراهيم محمد١٤
١٩٨٥/١٠/٢٨ليسانس حقوقاحمد فتحي راشد صقر١٥
١٩٨٦/١٠/٠٨حاسبات ومعلوماتاحمد فتحى سعد١٦
١٩٨٧/٠٤/٠٣زراعةاحمد فتحي عبدالعظيم محمد١٧
١٩٩١/٠٥/١٥ليسانس حقوقاحمد فتحي محمد إبراهيم١٨
١٩٨٦/١٢/٠٦ليسانس حقوقاحمد فتحي محمد محمد مصطفى١٩
١٩٨٨/٠٦/٢٥حاسبات ومعلوماتاحمد فراج السيد٢٠
١٩٨٩/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد فرج ابو اليزين٢١
١٩٨٩/٠٨/١٥زراعةاحمد فرج عبدالجواد٢٢
١٩٨٧/١٠/٠٦حاسبات ومعلوماتاحمد فرج محمد محمد٢٣
١٩٨٧/٠٧/١٩ليسانس حقوقاحمد فوزي السيد السيد٢٤
١٩٩١/٠٢/٠٥ليسانس حقوقاحمد فوزي عبد العال عبد ربه٢٥
١٩٩٢/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةاحمد كردى حسين عبد الفتاح٢٦
١٩٨٧/١٠/٣٠نظم معلوماتاحمد كرم على متولى٢٧

صفحة ٧١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩١/٠١/١٩ليسانس حقوقاحمد كمال احمد سعيد٢٨
١٩٩٢/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد كمال الدين عمار٢٩
١٩٩٢/٠٤/٠٤ليسانس حقوقاحمد كمال حامد سيد األحمر٣٠
١٩٨٦/٠١/٠١خدمه اجتماعيةاحمد كمال عبد المنعم مصطفى٣١
١٩٨٨/٠٣/٢٤ليسانس حقوقاحمد كمال محمد إبراهيم٣٢
١٩٨٧/٠٧/٢٣ليسانس حقوقاحمد كمال محمد حسين٣٣
١٩٩١/٠٨/٢٩ليسانس حقوقاحمد كمال محمد خليل٣٤
١٩٩٠/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد كمال محمد عبده٣٥
١٩٨٩/٠٣/٠٩خدمه اجتماعيةاحمد كمال همام احمد٣٦
١٩٨٣/٠١/٠١خدمه اجتماعيةاحمد لطفى احمد محمد٣٧
١٩٨٨/٠٣/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد مؤمن محمد محمد٣٨
١٩٩٠/٠٥/٢٥ليسانس حقوقاحمد ماهر سعد الموافى رمضان٣٩
١٩٩٠/٠٤/١٧ليسانس حقوقاحمد ماهر عبد العاطى عباس٤٠
١٩٩٠/١٢/٢٢ليسانس حقوقاحمد ماهر فتحي فهمي السيد٤١

صفحة ٧٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/٠٧/١٠حاسبات ومعلوماتاحمد ماهر محمود سالم١
١٩٨٨/٠٧/٢٣ليسانس حقوقاحمد ماهر معوض بسيونى٢
١٩٨٥/٠١/٠٨خدمه اجتماعيةاحمد مبروك السيد احمد٣
١٩٨٨/٠٦/٢٣خدمه اجتماعيةاحمد متولى ابراهيم٤
١٩٨٩/٠٤/٠٧ليسانس حقوقاحمد مجدي أنور سيف٥
١٩٨٤/٠٥/٢٥حاسبات ومعلوماتاحمد مجدى احمد٦
١٩٨٧/٠٣/٢١بكالوريوس تجارةاحمد مجدى احمد محمد٧
١٩٩٢/٠٧/٠٢ليسانس حقوقاحمد مجدي حسن حسن عبد هللا٨
١٩٨٩/٠٤/٠٢ليسانس حقوقاحمد مجدي حنفي جبريل٩

١٩٩٤/٠٣/١٣ليسانس حقوقاحمد مجدي سعيد عفيفي١٠
١٩٨٧/١٢/٠٩ليسانس حقوقاحمد مجدي عبد الحكيم محمد١١
١٩٩٠/٠٩/٠١ليسانس حقوقاحمد مجدي عبد الوهاب السيد١٢
١٩٨٥/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد مجدى عثمان حسين١٣
١٩٩٢/١٢/٢١ليسانس حقوقاحمد مجدي محمد إبراهيم فوزي١٤
١٩٨٩/١١/١٣ليسانس حقوقاحمد مجدي محمد على١٥
١٩٨٩/٠٤/٠٨زراعةاحمد محسن سامي محمد١٦
١٩٩١/١٢/٠٣حاسبات ومعلوماتاحمد محسن صالح١٧
١٩٩٠/٠٥/١٩خدمه اجتماعيةاحمد محسن عبد المنعم الباسوسى١٨
١٩٩٢/٠٩/٢٩ليسانس حقوقاحمد محسن محمود عبد الحميد١٩
١٩٨٥/٠١/٠٨ليسانس حقوقاحمد محمد إبراهيم البحيرى٢٠
١٩٨٨/٠١/٠٦ليسانس حقوقاحمد محمد إبراهيم عبد النبي٢١
١٩٨٧/٠٧/٠٣خدمه اجتماعيةاحمد محمد إبراهيم قطب٢٢
١٩٨٣/٠٥/١٤ليسانس حقوقاحمد محمد أبو المجد طلب٢٣
١٩٨٧/٠٤/٠٤ليسانس حقوقاحمد محمد أبو زيد احمد٢٤
١٩٨٧/٠٨/١٦بكالوريوس تجارةاحمد محمد ابراهيم على٢٥
١٩٨٦/٠٦/١٥خدمه اجتماعيةاحمد محمد ابراهيم محمد٢٦
١٩٨٨/٠٦/١٦حاسبات ومعلوماتاحمد محمد احمد٢٧

صفحة ٧٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٨/٠٣/٢١ليسانس حقوقاحمد محمد احمد أبو الدهب٢٨
١٩٩٣/٠٢/٠٩ليسانس حقوقاحمد محمد احمد السيد جويلى٢٩
١٩٩٢/٠١/٢٩ليسانس حقوقاحمد محمد احمد جاد الكريم٣٠
١٩٩٢/٠٦/٢١ليسانس حقوقاحمد محمد احمد حسن خاطر٣١
١٩٩٣/٠٦/٠٥ليسانس حقوقاحمد محمد احمد درويش مصطفى٣٢
١٩٨٦/٠٦/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد احمد سعيد٣٣
١٩٨٨/٠٣/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد احمد عبد المنعم٣٤
١٩٨٨/٠٨/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد احمد عبد ربه٣٥
١٩٨٧/٠٩/١٩خدمه اجتماعيةاحمد محمد احمد على٣٦
١٩٩٣/١٠/٠٧زراعةاحمد محمد احمد عوض٣٧
١٩٨٩/٠٦/٢٥خدمه اجتماعيةاحمد محمد احمد محمد٣٨
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد احمد محمد٣٩
١٩٨٦/٠٩/١٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد احمد محمد الشماح٤٠
١٩٨٨/٠٤/١٢خدمه اجتماعيةاحمد محمد احمد مهدى٤١

صفحة ٧٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٨/١٠/٢٩ليسانس اداباحمد محمد احمد همام١
١٩٩٣/٠٢/٠٨ليسانس حقوقاحمد محمد اشرف عبد القادر توفيق٢
١٩٨٥/٠١/٢٥خدمه اجتماعيةاحمد محمد السعيد على٣
١٩٩١/٠١/١٤نظم معلوماتاحمد محمد السيد احمد٤
١٩٨٦/٠٥/٠٣ليسانس اداباحمد محمد السيد حسين٥
١٩٨٣/٠٥/٢٧خدمه اجتماعيةاحمد محمد السيد محمد٦
١٩٨٣/٠٧/٠١لغات و ترجمهاحمد محمد السيد محمد٧
١٩٩٣/٠٧/٠٥حاسبات ومعلوماتاحمد محمد الشاذلى٨
١٩٨٣/٠٢/٢٦خدمه اجتماعيةاحمد محمد الصغير احمد٩

١٩٨٨/١٠/٠١نظم معلوماتاحمد محمد امام عبد العزيز١٠
١٩٩٢/٠٩/٢٥حاسبات ومعلوماتاحمد محمد امين محمد١١
١٩٨٧/٠٢/١٦ليسانس حقوقاحمد محمد انيس مصطفى١٢
١٩٨٩/٠٦/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد بدر الدين على خليل١٣
١٩٩٢/٠٩/٠٥حاسبات ومعلوماتاحمد محمد ترك ابو الحسن١٤
١٩٨٦/١١/١٣خدمه اجتماعيةاحمد محمد ثابت مشعال١٥
١٩٨٦/٠١/١٧ليسانس حقوقاحمد محمد جابر حسين١٦
١٩٨٩/٠٤/١٩ليسانس حقوقاحمد محمد جابر شحاته يوسف١٧
١٩٩١/٠٣/١٧ليسانس حقوقاحمد محمد جالل محمد السيد١٨
١٩٨٨/١٠/١٢ليسانس حقوقاحمد محمد حامد على حسن١٩
١٩٩٢/٠٤/١٨ليسانس حقوقاحمد محمد حامد محمود٢٠
١٩٨٦/١١/٠٩ليسانس حقوقاحمد محمد حسن خلوصى٢١
١٩٨٨/١٢/٢٢ليسانس حقوقاحمد محمد حسن محمد٢٢
١٩٩٠/٠٣/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد حسنى حافظ٢٣
١٩٩٠/١٢/١٩ليسانس حقوقاحمد محمد حسنى عبد المجيد مسعود٢٤
١٩٩٠/٠٤/٠٢ليسانس حقوقاحمد محمد حلمي صادق٢٥
١٩٨٣/١١/٢٣نظم معلوماتاحمد محمد حمدى عبد الحكيم٢٦
١٩٨٩/١٢/٢٣خدمه اجتماعيةاحمد محمد حمدى عبد الفتاح٢٧

صفحة ٧٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩١/٠٩/٢٠حاسبات ومعلوماتاحمد محمد خميس محمد٢٨
١٩٨٩/١١/٠٤حاسبات ومعلوماتاحمد محمد ذكى٢٩
١٩٨٥/٠٤/٢٥خدمه اجتماعيةاحمد محمد ذكى عبد النبى٣٠
١٩٩٠/٠٣/٢٩حاسبات ومعلوماتاحمد محمد رحومه احمد٣١
١٩٩٢/٠٢/١٨ليسانس حقوقاحمد محمد رشدى احمد فوزى٣٢
١٩٩٠/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد رضا احمد محمد٣٣
١٩٨٦/١١/١٨ليسانس حقوقاحمد محمد رضا عبد الخالق٣٤
١٩٨٥/٠٥/٠٩حاسبات ومعلوماتاحمد محمد زكي٣٥
١٩٨٧/٠١/٢١ليسانس حقوقاحمد محمد زكى سعدون٣٦
١٩٩٢/٠٥/٠٩ليسانس حقوقاحمد محمد زكى محمود٣٧
١٩٨٦/٠٧/٠٥ليسانس حقوقاحمد محمد سامي محمد فهمي عطيه٣٨
١٩٨٤/١١/٢٦خدمه اجتماعيةاحمد محمد سعيد محمد٣٩
١٩٩٢/٠٧/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد سمير محمد محمد٤٠
١٩٩١/٠١/٢١حاسبات ومعلوماتاحمد محمد سيد٤١

صفحة ٧٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٧/٠١/١١حاسبات ومعلوماتاحمد محمد سيد عبد الحميد١
١٩٨٥/٠٥/١٠ليسانس حقوقاحمد محمد شحاته إسماعيل٢
١٩٨٤/٠٥/٠٢ليسانس حقوقاحمد محمد شفيق محمد عطيه٣
١٩٨٩/٠٩/٢١حاسبات ومعلوماتاحمد محمد صفوت٤
١٩٨٩/٠٩/٠٢زراعةاحمد محمد صالح الدين٥
١٩٩٠/١٠/٠٣ليسانس حقوقاحمد محمد عبد الحفيظ أبو طالب٦
١٩٨٤/٠٣/٠٣حاسبات ومعلوماتاحمد محمد عبد الحميد٧
١٩٩٠/٠١/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد عبد الحميد محمد٨
١٩٨٩/٠٩/٢٣ليسانس اداباحمد محمد عبد الرؤؤف خصير٩

١٩٨٧/٠١/١٢ليسانس حقوقاحمد محمد عبد العزيز احمد١٠
١٩٨٩/٠٦/١٢ليسانس حقوقاحمد محمد عبد الغفار مصطفى١١
١٩٨٦/١٠/١١ليسانس حقوقاحمد محمد عبد الغنى خليفه١٢
١٩٩٠/٠٢/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد عبد الفتاح عبد القادر١٣
١٩٩٠/١١/٢٥ليسانس حقوقاحمد محمد عبد الفتاح محمد١٤
١٩٨٥/٠١/٠١نظم معلوماتاحمد محمد عبد هللا محمد١٥
١٩٩٢/٠٨/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد محمد عبد هللا محمد١٦
١٩٨٧/١١/٢٥ليسانس حقوقاحمد محمد عبد المالك عبد الحافظ١٧
١٩٩١/٠٢/٠٣ليسانس حقوقاحمد محمد عبد المنعم أبو شونه١٨
١٩٩٣/٠٣/١٩خدمه اجتماعيةاحمد محمد عبد المنعم محمود١٩
١٩٩٢/٠٨/١٤ليسانس حقوقاحمد محمد عبد الواحد٢٠
١٩٩٣/٠١/١٩ليسانس حقوقاحمد محمد عبد ربه قطب٢١
١٩٩٢/٠٣/١٢حاسبات ومعلوماتاحمد محمد عبده صادق٢٢
١٩٨٧/٠٦/٠١حاسبات ومعلوماتاحمد محمد عثمان محمد٢٣
١٩٩٢/٠٨/٠٥ليسانس اداباحمد محمد عزت٢٤
١٩٩٣/٠٨/٢١ليسانس اداباحمد محمد على٢٥
١٩٨٤/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد محمد على احمد٢٦
١٩٨٧/١٢/١٣خدمه اجتماعيةاحمد محمد على امين٢٧

صفحة ٧٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٢/٠٧/٠١ليسانس حقوقاحمد محمد على عبد العظيم٢٨
١٩٨٩/١٠/٠١خدمه اجتماعيةاحمد محمد على محمد٢٩
١٩٨٧/٠١/١٥ليسانس حقوقاحمد محمد على محمد٣٠
١٩٨٨/١٢/١٨ليسانس حقوقاحمد محمد على محمد بالل٣١
١٩٩١/٠١/١٩ليسانس حقوقاحمد محمد فارس حسين٣٢
١٩٨٣/١١/٣٠حاسبات ومعلوماتاحمد محمد فتحى٣٣
١٩٩١/٠٨/٢٦ليسانس حقوقاحمد محمد فتحي إسماعيل٣٤
١٩٨٦/٠٨/١٩زراعةاحمد محمد فرحات محمد٣٥
١٩٩٢/٠٣/٢٣ليسانس حقوقاحمد محمد فرغلى احمد حسن٣٦
١٩٩٣/٠١/٢٦ليسانس حقوقاحمد محمد فهمي محمد٣٧
١٩٨٤/٠٣/٢٦ليسانس حقوقاحمد محمد كامل احمد٣٨
١٩٨٣/١٠/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد محمد كمال عبد الفتاح٣٩
١٩٨٨/٠٧/٢٠ليسانس حقوقاحمد محمد مجدي فتح هللا٤٠
١٩٨٦/١١/١٤ليسانس حقوقاحمد محمد محمد إبراهيم٤١

صفحة ٧٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٧/١١/٢٨ليسانس حقوقاحمد محمد محمد احمد١
١٩٩٠/١١/٠١بكالوريوس تجارةاحمد محمد محمد خليل٢
١٩٨٥/٠٦/٢٥ليسانس حقوقاحمد محمد محمد زهو٣
١٩٨٩/١٢/٢٣ليسانس حقوقاحمد محمد محمد عبد الخالق٤
١٩٨٩/٠٩/١٠ليسانس حقوقاحمد محمد محمد عبد الغفار٥
١٩٨٨/٠٩/٢٠ليسانس حقوقاحمد محمد محمد عفيفي٦
١٩٩٠/١٠/٠١تربيةاحمد محمد محمد محمود٧
١٩٨٧/٠٨/١٥خدمه اجتماعيةاحمد محمد محمد مصطفى٨
١٩٨٧/١٢/٢٢ليسانس حقوقاحمد محمد محمدعلى٩

١٩٨٧/٠١/١٤ليسانس حقوقاحمد محمد محمود احمد١٠
١٩٨٦/١٢/٢٠ليسانس حقوقاحمد محمد محمود جاد حسان١١
١٩٩١/٠١/٠١خدمه اجتماعيةاحمد محمد محمود حسانين١٢
١٩٨٦/٠٤/٠٤نظم معلوماتاحمد محمد محمود فرغلى١٣
١٩٨٧/١٠/١٨ليسانس حقوقاحمد محمد محمود فهمي١٤
١٩٨٨/٠٤/٢٧تربيةاحمد محمد محمود محمد١٥
١٩٩١/١١/١٤ليسانس حقوقاحمد محمد مصطفى احمد محمد١٦
١٩٩٠/٠٢/٢٤ليسانس حقوقاحمد محمد مصطفى حسن يوسف١٧
١٩٩٠/١٠/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد محمد مغاورى ابراهيم١٨
١٩٩٠/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةاحمد محمد منصور محمد فوزى١٩
١٩٩١/٠١/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد محمد نادر عبد الصمد٢٠
١٩٩٣/٠١/١٩ليسانس حقوقاحمد محمد نجيب احمد عماد٢١
١٩٩٣/٠١/١٩ليسانس حقوقاحمد محمد نجيب احمد عماد٢٢
١٩٨٥/٠٥/٢٩ليسانس حقوقاحمد محمد نجيب احمد فضل٢٣
١٩٨٤/٠٧/٢٢نظم معلوماتاحمد محمد نور الدين٢٤
١٩٨٤/٠٤/٠٥حاسبات ومعلوماتاحمد محمد يوسف٢٥
١٩٨٩/٠٦/٢٤ليسانس حقوقاحمد محمود أنور السيد على٢٦
١٩٩٠/١٠/٢٩حاسبات ومعلوماتاحمد محمود ابراهيم٢٧

صفحة ٧٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٦/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةاحمد محمود احمد احمد زكرى٢٨
١٩٨٤/٠١/١٤ليسانس حقوقاحمد محمود احمد جاد احمد٢٩
١٩٨٧/٠١/٠٩حاسبات ومعلوماتاحمد محمود احمد عبد العال٣٠
١٩٩٢/٠٩/٢٩ليسانس حقوقاحمد محمود السيد الكيالنى٣١
١٩٨٦/٠٨/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد محمود امين احمد٣٢
١٩٨٧/١٢/١٢ليسانس حقوقاحمد محمود انس محمد محمود٣٣
١٩٩٣/٠١/٠٨ليسانس حقوقاحمد محمود حسن عبد الرحمن٣٤
١٩٨٦/٠٣/١٠خدمه اجتماعيةاحمد محمود شوقى احمد٣٥
١٩٨٦/٠٤/١٥ليسانس حقوقاحمد محمود عبد الحسيب محمد٣٦
١٩٩١/٠٩/١٩حاسبات ومعلوماتاحمد محمود عبد الرحمن محمد٣٧

صفحة ٨٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٨/٠٤/٠٣ليسانس حقوقاحمد محمود عفيفي محمد١
١٩٩٠/٠٣/١٣حاسبات ومعلوماتاحمد محمود فهمى٢
١٩٩٣/٠٧/١٦ليسانس حقوقاحمد محمود كمال أبو السعود٣
١٩٩٠/٠٧/١٨ليسانس اداباحمد محمود لبراهيم محمود٤
١٩٨٦/٠٦/١٨حاسبات ومعلوماتاحمد محمود محمد٥
١٩٨٦/٠٦/١١بكالوريوس تجارةاحمد محمود محمد عبد هللا٦
١٩٨٩/٠٥/١٣ليسانس حقوقاحمد محمود محمد فهيم خضر٧
١٩٩٠/٠٥/٢١ليسانس حقوقاحمد محمود محمد محمد مصطفى٨
١٩٩٢/٠٧/٢٨ليسانس حقوقاحمد محمود محمود عبد العزيز٩

١٩٩٠/٠٨/٢٠خدمه اجتماعيةاحمد مختار ابو عامر عاشور١٠
١٩٩٢/٠٤/١٥بكالوريوس تجارةاحمد مختار فتح هللا السيد١١
١٩٨٣/١٢/١٠بكالوريوس تجارةاحمد مدحت احمد فؤاد١٢
١٩٨٣/٠٨/٢٢حاسبات ومعلوماتاحمد مدحت محمد١٣
١٩٨٨/٠٦/١٨ليسانس حقوقاحمد مدحت محمود عباس١٤
١٩٩١/٠٢/٠٦نظم معلوماتاحمد مرعى ابو زيد اسماعيل١٥
١٩٨٨/١٠/٠٣خدمه اجتماعيةاحمد مسعود سيد١٦
١٩٩٣/٠٣/٣٠ليسانس حقوقاحمد مصباح يحيى مصباح١٧
١٩٩٢/٠٥/٢٧ليسانس حقوقاحمد مصطفى إبراهيم على١٨
١٩٨٨/٠٥/١٨ليسانس اداباحمد مصطفى احمد عبد الحميد١٩
١٩٨٥/٠٢/٢٦ليسانس حقوقاحمد مصطفى احمد عبد العزيز٢٠
١٩٩٢/٠٥/٢٣ليسانس حقوقاحمد مصطفى السيد مصطفى٢١
١٩٨٨/٠٩/١١حاسبات ومعلوماتاحمد مصطفى العزب٢٢
١٩٩١/٠٥/٠٨ليسانس حقوقاحمد مصطفى حنفى عباس٢٣
١٩٨٩/٠٧/١٠نظم معلوماتاحمد مصطفى رجب السيد٢٤
١٩٩١/٠٨/١٧ليسانس حقوقاحمد مصطفى سيد عبد المجيد٢٥
١٩٩٠/٠٣/١٨ليسانس حقوقاحمد مصطفى عبد الحي مرسى٢٦
١٩٨٨/٠٤/١١ليسانس حقوقاحمد مصطفى عبد العال مجاهد٢٧

صفحة ٨١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩١/١٠/١٣خدمه اجتماعيةاحمد مصطفى عبد الوهاب مصطفى٢٨
١٩٩٠/٠٥/٢٨ليسانس حقوقاحمد مصطفى فهمي خليل٢٩
١٩٩٠/٠٧/١٥زراعةاحمد مصطفي محمد الزيدي٣٠
١٩٨٨/١١/٠٨خدمه اجتماعيةاحمد مصطفى محمد حسين٣١
١٩٨٧/٠٨/٠٨نظم معلوماتاحمد مصطفى محمد مرسى٣٢
١٩٨٩/٠١/٠٥ليسانس حقوقاحمد مصطفى محمد مصطفى٣٣
١٩٨٥/٠٣/٠٢خدمه اجتماعيةاحمد مصطفى محمود ابراهيم٣٤
١٩٨٥/٠٧/٠٧ليسانس اداباحمد مصيلحى قنديل٣٥
١٩٩١/١٢/٠٦ليسانس حقوقاحمد ممدوح شعبان السيد٣٦
١٩٨٤/٠٢/٠٧ليسانس حقوقاحمد ممدوح محمد رزق٣٧
١٩٩٠/١٠/٢٠نظم معلوماتاحمد منتصر محمد احمد٣٨
١٩٩١/٠٩/٢٥ليسانس حقوقاحمد منصور حنفي حماده٣٩
١٩٩٢/٠٨/٠٤حاسبات ومعلوماتاحمد منصور عبد الرؤف٤٠
١٩٨٦/٠٢/٢١ليسانس حقوقاحمد منير عبد الفتاح مرسى إسماعيل٤١

صفحة ٨٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٢/٠١/٠٩شريعة وقانوناسالم عبد الرؤوف جاد حسين١
١٩٨٣/٠٢/٠١ليسانس حقوقاحمد منير عواد مهدى٢
١٩٨٧/١١/٢٣خدمه اجتماعيةاحمد مهدى محروس عبد الحليم٣
١٩٨٨/١٠/٢٣لغات و ترجمهاحمد ناجح محمد حسن٤
١٩٩٠/٠٩/٢٨ليسانس حقوقاحمد نادر أنور الشافعى٥
١٩٩٠/٠٩/١٢حاسبات ومعلوماتاحمد نادر جالل عثمان٦
١٩٨٦/١٠/١٣خدمه اجتماعيةاحمد نادى محمود جاد الرب٧
١٩٨٨/٠٨/١٢لغات و ترجمهاحمد نبيل نزهى عبد القوى٨
١٩٨٧/١٢/٠٣خدمه اجتماعيةاحمد نجيب حسن٩

١٩٨٦/١١/١٠ليسانس حقوقاحمد نصر احمد عبد الباسط١٠
١٩٩٢/٠٤/١٦ليسانس حقوقاحمد نصر احمد على١١
١٩٨٦/١١/٠١ليسانس حقوقاحمد نعمان حسن محمد١٢
١٩٨٦/٠١/٠٩ليسانس حقوقاحمد هاشم عبد العزيز فرج١٣
١٩٨٨/١١/١١السناحمد هاشم محمد سعد١٤
١٩٨٨/٠٨/١٩ليسانس حقوقاحمد هشام احمد متولى١٥
١٩٨٩/١٠/٣٠ليسانس حقوقاحمد هشام عبد العزيز احمد١٦
١٩٩١/٠٦/٠٤حاسبات ومعلوماتاحمد وحيد جالل١٧
١٩٨٨/٠٦/٠٣حاسبات ومعلوماتاحمد وحيد خليل١٨
١٩٩٠/٠٥/٠٣ليسانس اداباحمد ودى منصور على منصور١٩
١٩٨٨/٠١/٢٥ليسانس اداباحمد وفدى توفيق٢٠
١٩٩١/٠٩/٠١ليسانس حقوقاحمد ياسين احمد عبد العليم٢١
١٩٩٢/٠٩/١١ليسانس حقوقاحمد يحيى حسن احمد٢٢
١٩٨٦/٠١/١٨حاسبات ومعلوماتاحمد يحيى سيد٢٣
١٩٩٣/٠٣/٢٦ليسانس حقوقاحمد يحيى صالح الدين أمين٢٤
١٩٨٨/٠٧/٢٩ليسانس حقوقاحمد يحيى عثمان محمد٢٥
١٩٩١/٠٨/١٨ليسانس حقوقاحمد يحيى محمد امام٢٦
١٩٩٣/٠١/٣١ليسانس حقوقاحمد يحيى محمد حسنين٢٧

صفحة ٨٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٦/٠٧/٢٩ليسانس حقوقاحمد يسرى السيد الحمصاني٢٨
١٩٨٣/٠٣/٢٨خدمه اجتماعيةاحمد يوسف عبد الصبور٢٩
١٩٨٦/١٢/١٨ليسانس حقوقاحمد يوسف عبد المعز محمد٣٠
١٩٨٩/٠٣/٢٧ليسانس حقوقاحمد يوسف ياسين إبراهيم٣١
١٩٨٥/١١/١٣ليسانس اداباحمد يونس على محمود٣٢
١٩٨٩/٠٩/١٦ليسانس حقوقاخالص كمال احمد على٣٣
١٩٩١/٠٩/١٣نظم معلوماتاخالص ماهر انور٣٤
١٩٩٢/٠٦/١٠ليسانس حقوقادهم احمد حنفي محمد٣٥
١٩٨٦/١١/٠٣حاسبات ومعلوماتادهم الهم فضل٣٦
١٩٨٦/٠١/١٦خدمه اجتماعيةادهم حفنى محمود جوده٣٧
١٩٩٣/٠٤/٢٨ليسانس حقوقادهم محمد احمد إبراهيم٣٨
١٩٨٨/١١/٠٧خدمه اجتماعيةادهم وجيه حسن ابراهيم٣٩
١٩٨٩/٠٦/١١زراعةارمنيا عابر متي جاد٤٠
١٩٩٢/١١/١٦ليسانس حقوقاروى حسين محمد صالح حسين٤١
١٩٩٠/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةاروى طارق حسن على٤٢

صفحة ٨٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٢/٠٢/١٣دراسات انسانيةاريج اسماعيل احمد١
١٩٨٧/١١/٢١حاسبات ومعلوماتاسامة محمد عبدالعظيم٢
١٩٨٩/٠١/١٥خدمه اجتماعيةاسامه ابراهيم محمد شكرى٣
١٩٨٥/٠٩/٢٨ليسانس حقوقاسامه احمد سمير عبد العليم ربيع٤
١٩٨٩/٠٩/٢٢ليسانس حقوقاسامه احمد عبد هللا سعد هللا٥
١٩٨٦/١١/٠٥ليسانس حقوقاسامه السعيد على محمد٦
١٩٨٧/٠١/٢٢خدمه اجتماعيةاسامه بهى الدين محمد هالل٧
١٩٩٠/٠٤/٠٥ليسانس حقوقاسامه جمال حماد احمد٨
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقاسامه جمال كيالنى محمد٩

١٩٨٧/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةاسامه حسين عبد العزيز على١٠
١٩٨٤/٠٧/٢١خدمه اجتماعيةاسامه رزق محمد فايد١١
١٩٩٣/١١/٢٩ليسانس حقوقاسامه طارق محمد فريد١٢
١٩٩٠/٠٣/٢٣ليسانس حقوقاسامه عادل محمد الهادي١٣
١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس حقوقاسامه عاطف عبد المنعم على إسماعيل١٤
١٩٨٩/٠٤/٢٦خدمه اجتماعيةاسامه عبد الفتاح محمد عبد الوهاب١٥
١٩٨٧/٠٦/١٣ليسانس حقوقاسامه عبد المعطى السيد عبد الغنى١٦
١٩٩٠/١٢/٠٢ليسانس حقوقاسامه فرج سعد بهنسى١٧
١٩٩٠/٠٨/٢٥ليسانس حقوقاسامه محمد حنفي محمد على١٨
١٩٨٤/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةاسامه محمد عبد العاطى١٩
١٩٨٩/٠١/٠٩ليسانس حقوقاسامه محمد محمد حسن٢٠
١٩٨٨/٠٣/٢٦لغات و ترجمهاسامه محمود عبد الوهاب٢١
١٩٨٩/١٢/١٨ليسانس حقوقاسراء إبراهيم حلمي حسن٢٢
١٩٩٢/٠٧/٣٠ليسانس حقوقاسراء احمد زكى عويس٢٣
١٩٩٢/٠٤/١٢تربيةاسراء احمد عبد العظيم٢٤
١٩٩٢/٠٧/٢٤زراعةاسراء اسامة عبدالقادر٢٥
١٩٩٢/٠٩/٢٨ليسانس حقوقاسراء اشرف زغلول٢٦
١٩٩١/٠٦/١٠ليسانس حقوقاسراء باهى إبراهيم عبد الحليم٢٧

صفحة ٨٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٢/٠٧/٠٦ليسانس اداباسراء جمال مهنى قطب٢٨
١٩٩٣/٠١/٢١نظم معلوماتاسراء جمعه عبد الستار عبد البارى٢٩
١٩٩٢/٠٤/١٥ليسانس اداباسراء حسن عبد العزيز محمد٣٠
١٩٩٣/٠٤/١٥خدمه اجتماعيةاسراء حسن على محمد٣١
١٩٩٢/١٢/٢٧ليسانس حقوقاسراء حسنى محمد عبد العزيز٣٢
١٩٩٣/٠٢/٠٨ليسانس اداباسراء خليفه محمد سيد٣٣
١٩٩١/١١/٢١خدمه اجتماعيةاسراء سعد الدين عمر محمود٣٤
١٩٩٢/٠٤/٠٥ليسانس حقوقاسراء سمير محمد حماده٣٥
١٩٩٢/٠١/٢٨خدمه اجتماعيةاسراء صابر عبد السالم٣٦
١٩٩٤/٠١/٠١زراعةاسراء طارق سليمان٣٧
١٩٩١/٠٢/٢٤خدمه اجتماعيةاسراء عادل لبيب صالح٣٨
١٩٩٢/٠٧/٢٠السناسراء عاطف عبد العزيز٣٩
١٩٩٢/٠٨/٠٥ليسانس اداباسراء عبد الجكيم السيد سند٤٠
١٩٩٢/٠٧/١٤ليسانس اداباسراء عبد الخالق فهمى٤١

صفحة ٨٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٢/٠١/٣٠ليسانس اداباسراء عبد الرازق محمود عمران١
١٩٩٣/١٢/٢١ليسانس حقوقاسراء عبد الرحمن حسن٢
١٩٩٢/٠٩/٢١ليسانس حقوقاسراء عبد الصمد عبد الفضيل عبد الصمد٣
١٩٩٣/٠٧/٠٣ليسانس حقوقاسراء عالء الدين فتحي٤
١٩٩٣/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماتاسراء فتحي ابراهيم٥
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس حقوقاسراء فوزي عبد الراضي سعد هللا٦
١٩٩١/١٢/١١ليسانس حقوقاسراء فوزي عبد ربه إبراهيم٧
١٩٨٩/٠٩/١٥ليسانس حقوقاسراء محمد فهيم شعبان٨
١٩٨٨/٠١/٢٠خدمه اجتماعيةاسراء محمد فوزى٩

١٩٩٢/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةاسراء مدحت سعد بيومى١٠
١٩٩٣/٠٨/٠١ليسانس حقوقاسراء مرزوق يسرى مرزوق١١
١٩٨٩/٠٢/٠١ليسانس حقوقاسراء منير إبراهيم حامد مصطفى١٢
١٩٩٢/٠٤/٠٧ليسانس حقوقاسراء نبيل محروس عبد الهادي١٣
١٩٩٣/٠٢/١٩ليسانس حقوقاسراء نبيل محمود محمود١٤
١٩٩٠/٠٦/٠١لغات و ترجمهاسراء وصفى عبد القادر١٥
١٩٩٠/٠٣/٣١ليسانس حقوقاسراء يحيى عبد المقصود١٦
١٩٨٦/٠٩/٢٥ليسانس حقوقاسالم  محمد احمد عفيفي١٧
١٩٨٨/٠٣/٢٧خدمه اجتماعيةاسالم ابراهيم زكريا ابراهيم١٨
١٩٨٥/٠٦/٢٠ليسانس حقوقاسالم ابراهيم عبد الجواد قابيل١٩
١٩٩٣/١٠/٠١ليسانس حقوقاسالم احمد جالل على٢٠
١٩٨٩/١٠/٢١بكالوريوس تجارةاسالم احمد عبد الحميد عبد الباسط٢١
١٩٨٩/٠٢/٢٢خدمه اجتماعيةاسالم احمد عبد الرحيم٢٢
١٩٨٣/٠٢/٠٣حاسبات ومعلوماتاسالم احمد محمد احمد٢٣
١٩٩١/٠٥/٠٩ليسانس حقوقاسالم احمد محمد حسنين٢٤
١٩٨٩/٠٣/١١ليسانس حقوقاسالم احمد محمد على حسن٢٥
١٩٩١/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةاسالم احمد مصطفى حسن٢٦
١٩٩١/٠٩/١٧ليسانس حقوقاسالم احمد نصار رمضان٢٧

صفحة ٨٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠٨/١٢ليسانس اداباسالم اشرف زناتى٢٨
١٩٨٨/٠٣/٣٠ليسانس اداباسالم السعيد عبده حامد٢٩
١٩٩١/٠١/١٣ليسانس حقوقاسالم القط أبو على حسان٣٠
١٩٨٩/٠٨/٠٤ليسانس حقوقاسالم ايمن حنفى احمد٣١
١٩٩١/٠٢/١٤ليسانس اداباسالم بدر محمد عبد الوهاب٣٢
١٩٨٧/٠٣/١٠حاسبات ومعلوماتاسالم جمال احمد٣٣
١٩٩٠/١٠/٢٨ليسانس اداباسالم جمال الدين حسن٣٤
١٩٩١/٠٨/٠٧نظم معلوماتاسالم جمال السيد حسن٣٥
١٩٨٧/٠٣/٢١بكالوريوس تجارةاسالم جمال حلمى احمد٣٦
١٩٨٤/٠٧/٠٩ليسانس حقوقاسالم جمال عبد الحميد مصطفى٣٧
١٩٩٠/٠٣/٠٧بكالوريوس تجارةاسالم جمال كامل على٣٨
١٩٨٨/١١/٠٦ليسانس اداباسالم جمال مبروك٣٩
١٩٩١/٠١/٠١ليسانس حقوقاسالم جميل سعد احمد عبد الوارث٤٠
١٩٨٩/٠٢/٠٢نظم معلوماتاسالم حامد محمد على٤١

صفحة ٨٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٨/١٠/١٠السناسالم حسن نجيب حسن١
١٩٩١/٠٦/١٢نظم معلوماتاسالم حنفى محمود على٢
١٩٨٨/٠٣/٢١خدمه اجتماعيةاسالم خيرى محمد٣
١٩٨٩/١٢/٠٢خدمه اجتماعيةاسالم رأفت محمود محمد٤
١٩٨٨/٠٣/١٧زراعةاسالم رفعت سعد المليجي٥
١٩٩٢/٠٢/٢٣حاسبات ومعلوماتاسالم رمضان محمد٦
١٩٨٦/٠٧/٢٠حاسبات ومعلوماتاسالم سالم حمزة٧
١٩٩٣/٠١/١٦حاسبات ومعلوماتاسالم سامي عيسي٨
١٩٩٠/٠٨/٠١ليسانس حقوقاسالم سامي محمد٩

١٩٩٢/٠٩/٣٠ليسانس حقوقاسالم سعد عبد المجيد محمد١٠
١٩٨٩/١٢/١٥حاسبات ومعلوماتاسالم سعد نصر شعبان١١
١٩٩٠/٠٣/٢١ليسانس حقوقاسالم سعيد حسنين نوفل١٢
١٩٨٨/٠٢/٢١حاسبات ومعلوماتاسالم سعيد محمد١٣
١٩٩٠/٠٥/٢٩ليسانس حقوقاسالم سعيد محمد محمد رسالن١٤
١٩٨٨/٠٤/٢٦حاسبات ومعلوماتاسالم سمير سيد١٥
١٩٩١/١٢/٠٧ليسانس حقوقاسالم سمير غنيمى على١٦
١٩٩٢/٠٦/١٧ليسانس حقوقاسالم سند أنور أبو العزم١٧
١٩٨٦/١٠/١٦ليسانس حقوقاسالم سيد إبراهيم حبيب١٨
١٩٨٩/٠٦/٢٧حاسبات ومعلوماتاسالم سيد احمد١٩
١٩٩٠/٠٣/٣٠ليسانس حقوقاسالم سيد احمد احمد الشريف٢٠
١٩٩١/٠٧/٢٠حاسبات ومعلوماتاسالم سيد احمد سيد٢١
١٩٩٣/٠٧/١٥حاسبات ومعلوماتاسالم سيد الجهالن٢٢
١٩٩١/٠٦/٢١ليسانس حقوقاسالم سيد سليم شاهين٢٣
١٩٨٨/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةاسالم سيد مهدى سيد٢٤
١٩٩٣/١١/١٧تربيةاسالم صبحى احمد حسين٢٥
١٩٨٩/١٠/١٠ليسانس حقوقاسالم صالح على عبد الغفار٢٦
١٩٩١/١٠/٠٧ليسانس حقوقاسالم طارق راضى عبد الفتاح٢٧

صفحة ٨٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٨/١٢/٢١ليسانس اداباسالم طارق سمير ابراهيم٢٨
١٩٨٨/١٢/٢٥ليسانس حقوقاسالم طه على طه خليل٢٩
١٩٩٠/٠٩/٠٢حاسبات ومعلوماتاسالم عادل حسين٣٠
١٩٨٩/٠٧/٠٢بكالوريوس تجارةاسالم عادل عبد اللطيف٣١
١٩٨٧/٠٦/٠١حاسبات ومعلوماتاسالم عادل عبدالعاطي٣٢
١٩٩٠/٠٩/٢٢ليسانس اداباسالم عادل على عبد العال٣٣
١٩٨٥/٠٩/١٠خدمه اجتماعيةاسالم عاطف احمد شوقى٣٤
١٩٩٠/٠٢/٢٣ليسانس حقوقاسالم عاطف عبد الرحيم جاد٣٥
١٩٨٥/٠٨/١٧خدمه اجتماعيةاسالم عاطف محمد٣٦
١٩٩٠/٠٨/٠٥ليسانس حقوقاسالم عبد الحكيم كمال الدين محمد٣٧
١٩٨٩/٠٦/٠٤ليسانس حقوقاسالم عبد الغفار محمود عبد الغفار٣٨
١٩٨٩/٠٨/٠٨خدمه اجتماعيةاسالم عصام عبد اللطيف حنفى٣٩
١٩٨٨/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةاسالم على احمد المهدى٤٠
١٩٩٢/٠٥/٢٢ليسانس حقوقاسالم على عبد هللا حسان٤١

صفحة ٩٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٩/١٠/٠٨ليسانس اداباسالم عماد ابراهيم خليل١
١٩٨٨/٠٣/٠٩حاسبات ومعلوماتاسالم عماد سعيد٢
١٩٨٥/٠٢/١١بكالوريوس تجارةاسالم عيد عبد السالم غنيم٣
١٩٩٠/٠٩/٠٧ليسانس حقوقاسالم فايز عبد الرحمن عبد الرحمن٤
١٩٩١/٠١/٠١خدمه اجتماعيةاسالم فتحى عبد العزيز زكى٥
١٩٩٢/٠٦/٢٢حاسبات ومعلوماتاسالم فريد علي٦
١٩٩١/٠٤/٢٤ليسانس حقوقاسالم فوزي إسماعيل محمد٧
١٩٩٢/٠٢/٢٢ليسانس حقوقاسالم فوزي سيد احمد٨
١٩٨٨/٠٩/١٣ليسانس حقوقاسالم كمال احمد محمد٩

١٩٩٠/٠٨/١٢ليسانس حقوقاسالم لبيب عبده عبد العال١٠
١٩٩٢/٠٦/١١بكالوريوس تجارةاسالم مجدى عبد العظيم فهمى١١
١٩٨٧/١٢/٠٦ليسانس حقوقاسالم مجدي عبد هللا عبد الرشيد١٢
١٩٩٣/٠٦/٠١نظم معلوماتاسالم محمد احمد ذكى١٣
١٩٩١/٠٥/٠١حاسبات ومعلوماتاسالم محمد الدكرورى١٤
١٩٨٤/١٢/٢٠زراعةاسالم محمد السيد محمد١٥
١٩٨٨/٠٢/١٣حاسبات ومعلوماتاسالم محمد الصياد١٦
١٩٩٠/٠٥/٢٤بكالوريوس تجارةاسالم محمد حافظ البقلى١٧
١٩٨٩/٠٩/١٩حاسبات ومعلوماتاسالم محمد حامد١٨
١٩٩٢/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةاسالم محمد زكريا على١٩
١٩٩١/٠٩/٢٧نظم معلوماتاسالم محمد سعد محمد٢٠
١٩٨٩/٠٩/٢٠ليسانس حقوقاسالم محمد سعد محمد درويش٢١
١٩٩٢/٠٥/٠٧ليسانس حقوقاسالم محمد سليمان على خطاب٢٢
١٩٨٧/٠١/٠٩ليسانس حقوقاسالم محمد سيد محمد٢٣
١٩٩٢/٠٧/١٣ليسانس حقوقاسالم محمد شعبان فرج هللا٢٤
١٩٩٠/٠٩/٠٨ليسانس حقوقاسالم محمد شكرى محمد٢٥
١٩٩١/٠٧/٢٨بكالوريوس تجارةاسالم محمد صبرى محمد٢٦
١٩٨٥/٠٦/٠٩ليسانس حقوقاسالم محمد صوفى محمود٢٧

صفحة ٩١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٨/٠٢/٢٤حاسبات ومعلوماتاسالم محمد عباس محمد٢٨
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقاسالم محمد عبد الحميد محمد فرج٢٩
١٩٨٦/٠١/٢٩خدمه اجتماعيةاسالم محمد عبد الفتاح الديدلمونى٣٠
١٩٨٦/١٠/١٦نظم معلوماتاسالم محمد عطيه مرعى٣١
١٩٩١/١١/٢٩حاسبات ومعلوماتاسالم محمد عليوة عبد السالم٣٢
١٩٨٦/١١/١٥نظم معلوماتاسالم محمد محفوظ ابراهيم٣٣
١٩٨٩/٠٦/١١نظم معلوماتاسالم محمد محمود بربرى٣٤
١٩٩١/١١/٠١ليسانس حقوقاسالم محمد محمود سليم٣٥
١٩٩١/٠٣/٠٥نظم معلوماتاسالم محمد مختار٣٦
١٩٩٣/٠٩/٠١ليسانس حقوقاسالم محمد مصطفى محمد٣٧
١٩٩٢/٠٣/١٧حاسبات ومعلوماتاسالم محمود ذكى٣٨
١٩٨٩/٠٥/٠٣حاسبات ومعلوماتاسالم محمود عبد السميع٣٩
١٩٩١/٠٦/٢٩ليسانس حقوقاسالم محمود يوسف احمد٤٠
١٩٩١/٠١/١٣حاسبات ومعلوماتاسالم مسعد سليمان٤١

صفحة ٩٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٩/٠٧/١٨ليسانس حقوقاسالم مصطفى عبد هللا إسماعيل١
١٩٩٠/١٢/١٣ليسانس حقوقاسالم مصطفى فوزي٢
١٩٨٣/٠٨/٠٤حاسبات ومعلوماتاسالم مصطفي محمد٣
١٩٩١/٠٦/٠١ليسانس حقوقاسالم مصطفى محمد مصطفى سليمان٤
١٩٨٦/٠٢/١٧حاسبات ومعلوماتاسالم ممدوح سعد٥
١٩٩١/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةاسالم مندوه مندوه سيد٦
١٩٩٣/٠١/٠١ليسانس حقوقاسالم هشام محمد فؤاد على٧
١٩٩٢/٠٥/٠٧ليسانس حقوقاسالم هيثم عبد العزيز محمد٨
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس اداباسالم يحيى امام السيد٩

١٩٨٧/٠٤/٢٣حاسبات ومعلوماتاسالم يسري عباس١٠
١٩٩٢/٠٧/١٠ليسانس اداباسماء ابو العال غريب محمد١١
١٩٨٩/٠٢/١٣حاسبات ومعلوماتاسماء ابو بكر محمد١٢
١٩٨٩/٠٣/١٣ليسانس اداباسماء احمد توفيق محمد١٣
١٩٩٠/٠٦/١١ليسانس اداباسماء احمد حمدى محمد١٤
١٩٩٠/١١/٠٥خدمه اجتماعيةاسماء احمد طه١٥
١٩٨٧/١٢/١٥بكالوريوس تجارةاسماء احمد عبد الراضى حسن١٦
١٩٨٦/٠٢/١٧خدمه اجتماعيةاسماء احمد عبد الفتاح خليل١٧
١٩٩٣/٠٤/٠٣ليسانس اداباسماء احمد عبد اللطيف محمد١٨
١٩٨٧/٠٦/١٢بكالوريوس تجارةاسماء احمد عبد الوهاب محمد١٩
١٩٩٠/١٢/٢١ليسانس اداباسماء ادهم محمد٢٠
١٩٨٦/٠٢/١٠خدمه اجتماعيةاسماء الوصال مصطفى السيد٢١
١٩٩٢/١٢/٠١زراعةاسماء بهاء الدين عبدالناصر٢٢
١٩٩٣/٠٤/٠٦ليسانس اداباسماء جالل عبد الفتاح٢٣
١٩٨٨/٠٨/١٦زراعةاسماء جمال فتحي محمد٢٤
١٩٨٣/١٠/١١خدمه اجتماعيةاسماء حسن عبد الحى عواد٢٥
١٩٨٥/١١/٢٨بكالوريوس تجارةاسماء حسنى على حسن٢٦
١٩٩١/٠٢/٠٩خدمه اجتماعيةاسماء حسين سيد٢٧

صفحة ٩٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٣/٠٨/٢٦خدمه اجتماعيةاسماء حسين محمد احمد٢٨
١٩٩١/٠٣/١٣خدمه اجتماعيةاسماء خالد السيد ابراهيم٢٩
١٩٩٢/٠٥/١٢ليسانس اداباسماء رجب ابو اليزيد٣٠
١٩٨٨/٠٩/٠٥السناسماء رفاعى عبد المجيد عثمان٣١
١٩٨٧/٠٩/٢١حاسبات ومعلوماتاسماء سامي علي٣٢
١٩٩١/٠٩/٠٨السناسماء سميرعبد هللا محمد٣٣
١٩٩١/١١/٠١ليسانس اداباسماء سيد احمد مصطفى٣٤
١٩٩٣/٠٤/١٧ليسانس اداباسماء سيد محمد ابو دهب٣٥
١٩٨٩/٠٣/١٩خدمه اجتماعيةاسماء سيد محمد حسين٣٦
١٩٨٦/١٢/١٥حاسبات ومعلوماتاسماء سيد يوسف٣٧
١٩٩٢/٠٢/٠٥ليسانس حقوقاسماء شريف حسين محمد٣٨
١٩٨٩/٠٥/١٥خدمه اجتماعيةاسماء شعبان عبد الرازق٣٩
١٩٩٠/٠٧/١٩ليسانس حقوقاسماء صالح محمد محمد صقر٤٠
١٩٩٢/٠٧/٢٦السناسماء عادل عربى خليل٤١

صفحة ٩٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٢/٠١/٠٤السناسماء عبد الحميد محمد١
١٩٩٣/٠٤/٢٥حاسبات ومعلوماتاسماء عبد الرحيم حسين٢
١٩٨٦/٠٣/٢٤خدمه اجتماعيةاسماء عبد السالم ابراهيم٣
١٩٨٨/٠١/١٨  دراسات انسانيهاسماء عبد الفتاح عبد الحميد٤
١٩٩٠/١٢/٠١خدمه اجتماعيةاسماء عبد هللا عطيه احمد٥
١٩٨٦/٠٥/٠١خدمه اجتماعيةاسماء عبد هللا مصطفى محمد٦
١٩٨٥/٠٥/٠٢حاسبات ومعلوماتاسماء عبد المنعم عبد الرحيم٧
١٩٨٥/٠٨/٢٢زراعةاسماء عبدالجيد السيد٨
١٩٨٥/١٢/١٠خدمه اجتماعيةاسماء عدلى على٩

١٩٨٦/١٢/٢٠نظم معلوماتاسماء عز الدين محمد١٠
١٩٨٤/٠٩/٢٧ليسانس اداباسماء عزت جبر١١
١٩٩٢/١١/١٧خدمه اجتماعيةاسماء على صالح١٢
١٩٨٤/٠٩/٢٣ليسانس اداباسماء عيداحمد١٣
١٩٨٦/٠١/٠١السناسماء فتحى محمود١٤
١٩٨٨/٠١/١٣خدمه اجتماعيةاسماء فراج بدوى١٥
١٩٩٣/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاسماء مجدى اسماعيل١٦
١٩٨٥/٠١/٠٦نظم معلوماتاسماء محمد احمد رشدى١٧
١٩٩٢/٠١/٠٨ليسانس اداباسماء محمد بيومى١٨
١٩٨٧/١٠/٢٦ليسانس اداباسماء محمد توفيق١٩
١٩٩٠/٠٢/٢٦خدمه اجتماعيةاسماء محمد رمضان٢٠
١٩٨٦/١١/٢٢خدمه اجتماعيةاسماء محمد عبد الظاهر على٢١
١٩٨٥/١١/١٥حاسبات ومعلوماتاسماء محمد عبد العزيز٢٢
١٩٨٥/١٢/٢٩خدمه اجتماعيةاسماء محمود حسن على٢٣
١٩٨٥/٠٣/١٥ليسانس اداباسماء محمود عبد الحميد عبد الحميد٢٤
١٩٩١/٠٧/١١خدمه اجتماعيةاسماء محمود محمد٢٥
١٩٩١/١٠/١٢خدمه اجتماعيةاسماء مسعد سعدى٢٦
١٩٨٨/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةاسماء مصطفى سعد٢٧

صفحة ٩٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٠/١٢/٠١السناسماء معوض محمد عبد هللا٢٨
١٩٨٦/٠٩/١٤خدمه اجتماعيةاسماء منير السيد على٢٩
١٩٩١/٠٩/٢١ليسانس حقوقاسماء نبيل انور صديق٣٠
١٩٨٧/٠٢/١٢تربية نوعيةاسماعيل احمد محمود اسماعيل٣١
١٩٨٦/١٠/٠٤خدمه اجتماعيةاسماعيل رمزى بازيد٣٢
١٩٨٧/١١/٢٠زراعةاسماعيل عادل اسماعيل٣٣
١٩٨٤/٠٨/٢٩خدمه اجتماعيةاسماعيل معوض اسماعيل زنون٣٤
١٩٩٢/١١/١٠ليسانس حقوقاسمهان حسين أمين على٣٥
١٩٨٧/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةاشرف ابراهيم احمد محمود٣٦

صفحة ٩٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٢/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد محمود على١
١٩٩٢/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةاحمد محمود محمد حبيب٢
١٩٨٧/٠٢/٢٧بكالوريوس تجارةاحمد محمود محمد مصطفى٣
١٩٨٤/١١/٠٩بكالوريوس تجارةاحمد محمود مدبولى احمد٤
١٩٩٠/٠٨/١٨بكالوريوس تجارةاحمد محمود مرسى٥
١٩٨٩/١١/١٠بكالوريوس تجارةاحمد مختار احمد احمد٦
١٩٩١/١١/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد مدحت سعد٧
١٩٩١/٠٦/١٢بكالوريوس تجارةاحمد مدحت عزمي اسالم٨
١٩٩٠/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةاحمد مدحت لطيف إبراهيم٩

١٩٨٤/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد مرزوق عبد الحميد مصطفى١٠
١٩٨٩/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةاحمد مساعد على عبد الكريم١١
١٩٨٤/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد مسعد عوض عماره١٢
١٩٩٤/٠١/١٠بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى احمد مرسى١٣
١٩٨٣/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى احمد نجاتى١٤
١٩٨٩/٠٨/١٢بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى بكرى١٥
١٩٨٤/٠١/١٥بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى جابر١٦
١٩٩٠/١١/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى حمدان عطية١٧
١٩٩٢/٠٧/١٧بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى سيد احمد١٨
١٩٩٣/٠٨/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى عبد النعيم محمد١٩
١٩٨٨/٠١/١٩بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى على إبراهيم٢٠
١٩٨٦/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى فتوح٢١
١٩٨٦/٠٦/١٦بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى كامل حسين٢٢
١٩٩٢/٠١/١٩بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى كامل محمد٢٣
١٩٨٦/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى محمد على٢٤
١٩٨٦/٠٧/٣٠بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى محمد فراج٢٥
١٩٨٤/١٠/١٧بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى محمد محمد٢٦
١٩٩١/١١/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد مصطفى محمود٢٧

صفحة ٩٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد مصيلحى امام٢٨
١٩٨٣/٠٨/١٩بكالوريوس تجارةاحمد ممدوح بيومي شندر٢٩
١٩٩٠/٠٤/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد ممدوح حلمي غريب٣٠
١٩٨٦/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةاحمد ممدوح عبد الرحمن٣١
١٩٩١/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةاحمد ممدوح محمد الدمرداش٣٢
١٩٨٣/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةاحمد منصور الشربينى محمد٣٣
١٩٩١/٠٥/١٣بكالوريوس تجارةاحمد ناجى محمود٣٤
١٩٩١/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةاحمد نادر حسن عبد الفتاح٣٥
١٩٨٨/٠٥/١٨بكالوريوس تجارةاحمد نبيل إبراهيم سليمان٣٦
١٩٩١/٠١/٢٢بكالوريوس تجارةاحمد نبيل توفيق محمد٣٧
١٩٩١/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةاحمد نبيل عبد الخالق اباظة٣٨

صفحة ٩٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةاحمد نبيل فرج رفاعي١
١٩٨٤/١٠/١٨بكالوريوس تجارةاحمد نبيل فريد عبد الغفار٢
١٩٨٣/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد نبيل محمد سليمان٣
١٩٨٣/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةاحمد نبيل محمد سليمان٤
١٩٩١/٠٩/٢١بكالوريوس تجارةاحمد نبيل محمد محمد٥
١٩٨٥/٠٧/٣١بكالوريوس تجارةاحمد نبيل محمود٦
١٩٩٠/١١/٢٤بكالوريوس تجارةاحمد نسيم عبد السالم٧
١٩٨٩/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاحمد نصر سعد على٨
١٩٩٣/٠٧/١٦بكالوريوس تجارةاحمد نصر سيد سيد٩

١٩٩٣/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةاحمد نوفل منصور على١٠
١٩٨٨/١٢/١٩بكالوريوس تجارةاحمد هاشم محمد كمال١١
١٩٨٩/٠٨/٣٠بكالوريوس تجارةاحمد هشام بيومي على١٢
١٩٩٣/٠١/١٣بكالوريوس تجارةاحمد هشام عبد الفتاح محمد١٣
١٩٨٥/٠٥/١٤بكالوريوس تجارةاحمد همام عمر محروس١٤
١٩٨٨/٠٨/١٩بكالوريوس تجارةاحمد يحيى محمد سعيد١٥
١٩٩٢/٠٤/١١بكالوريوس تجارةاحمد يسرى محمد محروس١٦
١٩٩١/١٠/٢٣بكالوريوس تجارةادهم عبد العاطى محمد عبد اللطيف١٧
١٩٩٠/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةادهم فتحي سليمان١٨
١٩٨٦/١١/٠٢بكالوريوس تجارةارميا نادى بشرى صادق١٩
١٩٨٦/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةازهار محمد سيف شاذلى٢٠
١٩٩٠/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةاسامه احمد جابر شحاته٢١
١٩٨٩/١٢/٠٩بكالوريوس تجارةاسامه احمد محمد٢٢
١٩٩٢/٠١/١٤بكالوريوس تجارةاسامه احمد مهدى احمد٢٣
١٩٨٨/٠٣/٠٣بكالوريوس تجارةاسامه اسامه شبل٢٤
١٩٩٠/١٠/٢٥بكالوريوس تجارةاسامه جمال دردير احمد٢٥
١٩٨٧/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةاسامه حسن احمد حسن٢٦
١٩٨٦/١٢/١٢بكالوريوس تجارةاسامه حسنى محمد حسن٢٧

صفحة ٩٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٦/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةاسامه طلعت عبد اللطيف٢٨
١٩٨٨/٠٧/٢٨بكالوريوس تجارةاسامه على زايد حسن٢٩
١٩٨٣/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةاسامه على محمد٣٠
١٩٨٧/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةاسامه محمد حامد عبد الحميد٣١
١٩٨٥/٠٨/٢٤بكالوريوس تجارةاسامه محمد رمضان محمود٣٢
١٩٨٧/١٠/٢٥بكالوريوس تجارةاسامه محمد عبد الغنى٣٣
١٩٨٣/١٠/١٥بكالوريوس تجارةاسامه محمد عطية منصور٣٤
١٩٨٣/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةاسامه محمد مبارك قناوى٣٥
١٩٩١/٠٢/١٦بكالوريوس تجارةاسامه مصطفى محمد سيد٣٦
١٩٨٦/١٢/١٣بكالوريوس تجارةاسحاق ماهر يوسف خليل٣٧
١٩٩٣/٠٢/١١بكالوريوس تجارةاسراء توفيق حفناوى٣٨

صفحة ١٠٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩١/٠١/٢٧بكالوريوس تجارةاسراء جمال يوسف احمد١
١٩٩١/٠٩/٠٤بكالوريوس تجارةاسراء حمدي إسماعيل٢
١٩٩٢/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةاسراء طلعت محمد احمد٣
١٩٩٢/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةاسراء عبد العليم السيد جاد٤
١٩٩٠/٠٢/٢٠بكالوريوس تجارةاسراء محمد عبد الفتاح خضر٥
١٩٩٣/٠٥/١٣بكالوريوس تجارةاسراء محمود محمد لطفى٦
١٩٩٣/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةاسراء نوفل منصور على٧
١٩٨٩/٠١/١٨بكالوريوس تجارةاسرار سالم سيد محمد٨
١٩٨٧/٠١/١١بكالوريوس تجارةاسعد محمود على سيد٩

١٩٩٤/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةاسالم إبراهيم محمد سيد١٠
١٩٩٤/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةاسالم إبراهيم محمد سيد١١
١٩٩١/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةاسالم أبو بكر على خالف١٢
١٩٨٨/١٢/١٦بكالوريوس تجارةاسالم أنور عزت١٣
١٩٩٠/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةاسالم احمد محمد احمد١٤
١٩٨٨/١٢/٠٥بكالوريوس تجارةاسالم احمد منصور شقره١٥
١٩٨٣/١١/٢٠بكالوريوس تجارةاسالم اسامه غمرى١٦
١٩٩٠/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةاسالم اشرف احمد احمد١٧
١٩٩١/١٢/٠١بكالوريوس تجارةاسالم السيد متولى احمد١٨
١٩٨٨/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةاسالم تقادم إسماعيل سلمان١٩
١٩٩٠/٠٨/٢٢بكالوريوس تجارةاسالم جابر شبيت سلمان٢٠
١٩٩٣/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةاسالم جالل عبد الوهاب٢١
١٩٩٠/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةاسالم جمال عبد الفتاح٢٢
١٩٩١/٠٣/١٣بكالوريوس تجارةاسالم حامد عبد العال محمد٢٣
١٩٩٣/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةاسالم حسام الدين حسين٢٤
١٩٨٨/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاسالم حسام سليم٢٥
١٩٩١/٠٣/٢٨بكالوريوس تجارةاسالم حمدان عبد الموجود٢٦
١٩٩٠/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةاسالم حمدي سعد عثمان٢٧

صفحة ١٠١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٨/٠٧/٣٠بكالوريوس تجارةاسالم رأفت على على هاشم٢٨
١٩٨٨/١٠/٠٥بكالوريوس تجارةاسالم رفيق عبده محمد٢٩
١٩٩٠/٠١/١٧بكالوريوس تجارةاسالم سيد توفيق إبراهيم٣٠
١٩٩٠/٠٨/٠٩بكالوريوس تجارةاسالم سيد راغب زين الدين٣١
١٩٨٦/٠٣/٢٧بكالوريوس تجارةاسالم صادق السيد٣٢
١٩٩٠/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةاسالم صالح حسب هللا٣٣
١٩٨٧/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةاسالم صالح محمد٣٤
١٩٩١/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةاسالم طارق محمد٣٥
١٩٩١/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةاسالم طارق محمد عوض٣٦
١٩٩١/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةاسالم طلعت عبد الصمد٣٧
١٩٩١/٠٢/١٢بكالوريوس تجارةاسالم عادل سيد محمد٣٨

صفحة ١٠٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٩/١٢/١٠بكالوريوس تجارةاسالم عادل شوقي على١
١٩٩٢/٠٧/١٣بكالوريوس تجارةاسالم عادل عبد العزيز محمد٢
١٩٨٨/٠٨/١٤بكالوريوس تجارةاسالم عبد الستار علوان٣
١٩٩٢/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاسالم عبد العليم هبد هللا شحاته٤
١٩٨٧/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةاسالم عبد المنعم عبد هللا يس٥
١٩٩٣/٠٤/٠٩بكالوريوس تجارةاسالم عزت فاروق محمد٦
١٩٨٩/١١/١٠بكالوريوس تجارةاسالم عصام الدين حنفي٧
١٩٩١/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةاسالم عصام محمد على٨
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةاسالم عطا السيد٩

١٩٨٨/٠١/١٢بكالوريوس تجارةاسالم عيسى عبد الواحد١٠
١٩٨٨/٠٥/١٦بكالوريوس تجارةاسالم فرج عبده عبد الرحيم١١
١٩٨٨/٠٥/١٠بكالوريوس تجارةاسالم كامل محمود عمر١٢
١٩٨٥/١٠/٢٢بكالوريوس تجارةاسالم محسن محمد فرحات١٣
١٩٨٨/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةاسالم محمد إبراهيم احمد١٤
١٩٨٧/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةاسالم محمد السيد عبد الحميد١٥
١٩٨٨/٠٥/٣٠بكالوريوس تجارةاسالم محمد توفيق١٦
١٩٩٠/١٢/١٠بكالوريوس تجارةاسالم محمد حسام الدين١٧
١٩٨٧/٠١/١٧بكالوريوس تجارةاسالم محمد حسن محمد١٨
١٩٨٩/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةاسالم محمد ربيع محمد١٩
١٩٩٠/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةاسالم محمد رمضان احمد٢٠
١٩٩٠/١١/١٣بكالوريوس تجارةاسالم محمد صالح الدين٢١
١٩٩١/٠٨/١٧بكالوريوس تجارةاسالم محمد عبد الحميد حسن٢٢
١٩٨٨/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةاسالم محمد عبد الرحيم عبد هللا٢٣
١٩٨٩/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةاسالم محمد على مصطفى٢٤
١٩٩١/٠٣/١٧بكالوريوس تجارةاسالم محمد فرحات٢٥
١٩٩٢/٠٦/٢٢بكالوريوس تجارةاسالم محمد محمد أبو زيد٢٦
١٩٩٢/٠٦/٠٦بكالوريوس تجارةاسالم محمد محمد مطر٢٧

صفحة ١٠٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةاسالم محمد مصطفى٢٨
١٩٩١/١٢/١٥بكالوريوس تجارةاسالم محمد مغاورى إبراهيم٢٩
١٩٩٠/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةاسالم محمود عبد الشافي٣٠
١٩٩٠/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةاسالم مصطفى عبد المعطى منير٣١
١٩٨٩/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةاسالم منير محمد على٣٢
١٩٨٩/٠٢/٢٧بكالوريوس تجارةاسالم نصر الدين نصر٣٣
١٩٩٠/٠٨/١١بكالوريوس تجارةاسالم نعمان محمد نعمان٣٤
١٩٩٢/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةاشرف احمد محمد طلبه٣٥
١٩٩٣/٠٤/٢٦بكالوريوس تجارةاشرف ايمن عبد الوهاب٣٦
١٩٩٠/١٢/٠١بكالوريوس تجارةاشرف حسن عيد عماره٣٧
١٩٩٢/٠١/٢٥بكالوريوس تجارةاشرف رضا كامل إبراهيم٣٨

صفحة ١٠٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٨/١١/١٦بكالوريوس تجارةاشرف رمضان دسوقي١
١٩٨٨/٠٤/٢٠بكالوريوس تجارةاشرف عبد المنعم عيد٢
١٩٩٠/٠٥/١٣بكالوريوس تجارةاشرف عزت عبد الخالق موسى٣
١٩٨٨/١١/٠٦بكالوريوس تجارةاشرف محمد محمود السيد على٤
١٩٨٦/١١/١٠بكالوريوس تجارةاغابى ميخائيل ميالد غطاس٥
١٩٩١/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةاالء سالمه سعد الدين٦
١٩٩٣/١٢/٠٦بكالوريوس تجارةاالء سمير محمد أبو السعود٧
١٩٩٣/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةاالء طلعت محمد إبراهيم٨
١٩٨٩/١٠/١٦بكالوريوس تجارةاالء على قليد على٩

١٩٩٢/٠١/١٢بكالوريوس تجارةاالء فوزي احمد١٠
١٩٨٦/١١/١١بكالوريوس تجارةاالء مصطفى كمال الدين١١
١٩٩٠/١١/٢٦بكالوريوس تجارةالحسن إبراهيم محمد احمد١٢
١٩٩١/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةالحسن طارق حسن احمد١٣
١٩٩٣/٠٧/١٦بكالوريوس تجارةالسيد عبد العال السيد إسماعيل١٤
١٩٩٠/٠٣/١٩بكالوريوس تجارةالشيماء عبد الفتاح عبد المنعم١٥
١٩٨٣/٠٥/٢٦بكالوريوس تجارةالشيماء عبد هللا محمد خليفة١٦
١٩٩٢/٠٢/٠٢بكالوريوس تجارةالشيماء عبد المنعم بدر محمد١٧
١٩٩٠/٠٧/٢٠بكالوريوس تجارةالشيماء كريم جوده على١٨
١٩٨٨/١٢/١٠بكالوريوس تجارةالشيماء محمد على محمد١٩
١٩٩٠/٠٤/٠٨بكالوريوس تجارةالفارس احمد محمد عبد العال٢٠
١٩٨٥/٠٧/٠٢بكالوريوس تجارةالهام جاد عبد المقصود٢١
١٩٩١/١٢/٢٠بكالوريوس تجارةامال صالح حسنين صالح٢٢
١٩٨٨/٠٣/٢٧بكالوريوس تجارةامال عاطف صابر معوض٢٣
١٩٨٧/٠٢/١٧بكالوريوس تجارةامال ماهر إبراهيم٢٤
١٩٩١/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةامال محمود سالمه توفيق٢٥
١٩٨٤/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةامانى عبد الرحمن ناجى يوسف٢٦
١٩٨٤/١٠/٠٢بكالوريوس تجارةامانى عثمان على على٢٧

صفحة ١٠٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٣/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةامانى مصطفى عادل عبد المجيد٢٨
١٩٩١/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةامانى مصطفى محمود إبراهيم٢٩
١٩٨٨/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةامنية سعيد الشافعى احمد٣٠
١٩٨٦/١١/٢٨بكالوريوس تجارةامنية على عبد الهادي على٣١
١٩٩١/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةامنية مصطفى مرسى محمد٣٢
١٩٨٣/١٠/٠١بكالوريوس تجارةامنيه إبراهيم عبد العزيز٣٣
١٩٩٠/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةامنيه احمد حسنى على٣٤
١٩٩٢/٠٥/١٧بكالوريوس تجارةامنيه طارق محمد سيد٣٥
١٩٩٢/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةامنيه عماد الدين عبد الرحمن٣٦
١٩٩١/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةامنيه كيالنى احمد عبد المولى٣٧
١٩٩١/٠٧/٢٩بكالوريوس تجارةامنيه محمد احمد حسين٣٨

صفحة ١٠٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةامنيه محمد رشاد على١
١٩٩٣/١١/٠٨بكالوريوس تجارةامنيه ممدوح حموده السيد٢
١٩٩٣/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةامنيه يسرى على محمد٣
١٩٩٣/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةاميمه عباس رضوان عبد الاله٤
١٩٨٩/١١/١٦بكالوريوس تجارةاميمه عالء عبد العزيز محمد٥
١٩٨٧/١٠/٠١بكالوريوس تجارةانجى أمين فريد أمين٦
١٩٨٦/٠٧/١٩بكالوريوس تجارةانجى اليا نظير نسيم٧
١٩٨٧/١٢/١٩بكالوريوس تجارةانجى عزت شكري عزيز٨
١٩٩٠/٠٢/١١بكالوريوس تجارةانجى محمد عادل محمد٩

١٩٩٢/٠٧/١٣بكالوريوس تجارةانجى مصطفى الوردانى١٠
١٩٩١/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةاندروا عاطف صادق١١
١٩٩٢/٠١/٣١بكالوريوس تجارةانس اشرف فوزي عمر١٢
١٩٨٥/٠٣/٢٣بكالوريوس تجارةانعام عبد التواب رمضان إبراهيم١٣
١٩٩١/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةانغام عادل محمد١٤
١٩٩٠/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةاوليفيا اشرف محمد محمود١٥
١٩٩٢/٠٥/٣١بكالوريوس تجارةايات إبراهيم عبد السالم١٦
١٩٨٥/١٢/٢٣بكالوريوس تجارةايات سالمه محمد مهنى١٧
١٩٨٥/٠١/٢٥بكالوريوس تجارةايات سيد كامل١٨
١٩٨٧/٠٥/٠٥بكالوريوس تجارةايات محمد الصغير على١٩
١٩٨٩/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةايات محمد حسن عواد٢٠
١٩٩١/٠٤/١١بكالوريوس تجارةايات محمد عبد العاطى٢١
١٩٩٠/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةايات مدحت عبد المجيد٢٢
١٩٨٤/٠٦/٢٨بكالوريوس تجارةايرنى سمير توفيق٢٣
١٩٨٨/٠٦/٠٦بكالوريوس تجارةايفا جمال نصحى٢٤
١٩٨٦/١٠/٠١بكالوريوس تجارةايلين عيسى حبيب توفيق٢٥
١٩٨٧/٠٥/٢٥بكالوريوس تجارةايمان امين عبد الحميد عالم٢٦
١٩٨٩/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةايمن احمد احمد محمد ندا٢٧

صفحة ١٠٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٦/٠٨/٠٢بكالوريوس تجارةايمن احمد عبد الرافع احمد٢٨
١٩٨٧/٠١/١٦بكالوريوس تجارةايمن السيد عبد العظيم محمد٢٩
١٩٨٣/٠٩/٠٤بكالوريوس تجارةايمن الغول حسن عثمان٣٠
١٩٨٦/١٠/٠٤بكالوريوس تجارةايمن سعد احمد مرزوق٣١
١٩٨٤/١١/١٩بكالوريوس تجارةايمن عبد اللطيف محفوظ٣٢
١٩٩٣/١٢/٣١بكالوريوس تجارةايمن عبد المعطى إبراهيم٣٣
١٩٨٦/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةايمن عبد الواحد السيد٣٤
١٩٨٦/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةايمن على عبد البارى على٣٥
١٩٨٥/٠٩/١١بكالوريوس تجارةايمن كمال عبد الصمد مرسى٣٦
١٩٨٨/٠٧/١٩بكالوريوس تجارةايمن لبيب محمد لبيب٣٧
١٩٨٦/٠٢/٠٤بكالوريوس تجارةايمن مجدي عواد محمد٣٨

صفحة ١٠٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٠/٠٧/٢٢بكالوريوس تجارةايمن محمد احمد حسنين١
١٩٨٤/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةايمن محمد عبد المقصود إبراهيم٢
١٩٨٦/٠٥/٢٩بكالوريوس تجارةايمن محمد مهدى عبد العليم٣
١٩٨٥/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةايمن محمود فوزي محمد٤
١٩٨٩/٠٢/١١بكالوريوس تجارةايمن محمود محمد محمود عرفه٥
١٩٩١/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةايمن مسعد حسين محمد٦
١٩٨٩/٠٣/٠٧بكالوريوس تجارةايمن مصطفى عبد الفتاح سيد٧
١٩٩٢/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةايمن مصطفى فكرى يونس٨
١٩٩٤/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةايمن نبيل عبد العزيز٩

١٩٨٩/٠٧/٠٣بكالوريوس تجارةايمن وحيد عبد الرحمن متولى١٠
١٩٨٩/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةايمن يونس عبد الحميد منصور١١
١٩٩٠/١١/٢٧بكالوريوس تجارةايناس سليمان حسن سليمان١٢
١٩٨٦/٠٢/١١بكالوريوس تجارةايناس عبد رب الرسولمحمد١٣
١٩٨٤/١٠/١٨بكالوريوس تجارةايناس مسعد أبو العباس١٤
١٩٨٧/٠١/٢٧بكالوريوس تجارةايناس يحيى طه محمد رضوان١٥
١٩٩١/٠٩/١٩بكالوريوس تجارةايه إسماعيل حمدي محمد١٦
١٩٩٠/٠٦/٠٥بكالوريوس تجارةايه أمين صادق محمد١٧
١٩٩٣/٠٣/٠٨بكالوريوس تجارةايه احمد أمين محمد١٨
١٩٨٨/٠٨/٢٠بكالوريوس تجارةايه احمد عبد العزيز رشدى١٩
١٩٩٢/٠١/١١بكالوريوس تجارةايه اشرف فاضل٢٠
١٩٩٢/٠٢/٢١بكالوريوس تجارةايه هللا محمود رسمي محمود٢١
١٩٩٣/٠٧/١٣بكالوريوس تجارةايه ايمن كمال يونس٢٢
١٩٩٢/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةايه جابر عبد اللطيف محمد٢٣
١٩٩٣/٠٧/١٣بكالوريوس تجارةايه حسن سيد حسن٢٤
١٩٩٣/٠٧/١٣بكالوريوس تجارةايه حسن سيد حسن حسن٢٥
١٩٩٠/٠٦/٠٩بكالوريوس تجارةايه حسن يوسف فران٢٦
١٩٨٨/١١/١٦بكالوريوس تجارةايه حسين جالل حسن٢٧

صفحة ١٠٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٣/٠٣/١٦بكالوريوس تجارةايه حسين صابر على٢٨
١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةايه حسين عدلي حسين٢٩
١٩٩٠/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةايه خالد إبراهيم على٣٠
١٩٨٩/٠٤/١٨بكالوريوس تجارةايه سعيد محمد فرج٣١
١٩٩٣/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةايه طارق سعيد السيد٣٢
١٩٩١/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةايه طارق محمد أبو الفتوح٣٣
١٩٩٢/٠٣/٢٤بكالوريوس تجارةايه طلبه محمد طلبه٣٤
١٩٩٢/٠٤/١١بكالوريوس تجارةايه طلعت عبد الوهاب احمد٣٥
١٩٩٢/٠٣/١٧بكالوريوس تجارةايه عبد الرحمن الهادي٣٦
١٩٩٠/٠٣/٢٢بكالوريوس تجارةايه فوزى متولى محمد٣٧
١٩٩٠/٠٣/٢٢بكالوريوس تجارةايه فوزي على نور الدين٣٨
١٩٩٢/٠١/٠١بكالوريوس تجارةايه محسن حسن إبراهيم٣٩

صفحة ١١٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٢/٠٦/٠٨بكالوريوس تجارةايه محمد العربى١
١٩٨٩/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةايه محمد حسين حافظ٢
١٩٨٨/٠٦/١٦بكالوريوس تجارةايه محمد سيد خليل٣
١٩٩٠/١٠/٠١بكالوريوس تجارةايه محمد محمد أبو القمصان٤
١٩٩٢/٠٤/٢٠بكالوريوس تجارةايه محمد مصطفى على٥
١٩٩١/٠٧/٠٦بكالوريوس تجارةايه مدحت محمد حسن٦
١٩٩١/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةايه مصطفى عبد الرحمن محمد٧
١٩٨٨/١٠/١٧بكالوريوس تجارةايه نجا محمود عبد الفتاح٨
١٩٩١/٠٨/٢٩بكالوريوس تجارةايه يوسف عبد العزيز٩

١٩٩٢/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةباسم إبراهيم محمود١٠
١٩٨٣/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةباسم إبراهيم يوسف١١
١٩٨٧/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةباسم احمد على فوده١٢
١٩٩٢/٠٢/٠٣بكالوريوس تجارةباسم رضا محمد احمد١٣
١٩٨٨/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةباسم سيد حسن سيد١٤
١٩٨٥/٠١/٢٨بكالوريوس تجارةباسم صبحى إبراهيم متولى١٥
١٩٩١/٠٣/٢٦بكالوريوس تجارةباسم فؤاد عبد الفتاح١٦
١٩٨٦/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةباسم محمد إسماعيل توفيق١٧
١٩٨٩/١٢/٢٤بكالوريوس تجارةباسم هشام عبد الرؤف عباس١٨
١٩٨٩/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةبانسيه محمد شفيق إسماعيل١٩
١٩٩٢/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةبدور احمد بكرى محمد٢٠
١٩٨٤/١٠/٠٦بكالوريوس تجارةبدور احمد حسن٢١
١٩٩٢/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةبسام محمد صالح محمد على٢٢
١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةبسمة روبي محمد عبدالجواد٢٣
١٩٨٧/١١/٠٩بكالوريوس تجارةبسمه احمد محمد العربي٢٤
١٩٨٩/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةبسمه جمال فتحي احمد٢٥
١٩٩٣/١٢/١٠بكالوريوس تجارةبسمه خالد سليمان حسن٢٦
١٩٨٩/٠١/٠٦بكالوريوس تجارةبسمه زير عمر عبد الوهاب٢٧

صفحة ١١١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٩/٠٢/٢٣بكالوريوس تجارةبسمه سمير سليمان متولى٢٨
١٩٩٠/١١/٢٢بكالوريوس تجارةبسمه سيد سليم حفنى٢٩
١٩٨٧/١١/٠٥بكالوريوس تجارةبسمه عبد الباقي عبد الباقي٣٠
١٩٩١/٠٥/٠٧بكالوريوس تجارةبسمه عثمان عبد الوهاب٣١
١٩٩٢/٠٧/٢١بكالوريوس تجارةبسمه ماهر عبد الكريم٣٢
١٩٨٧/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةبسمه محمود عبد الرازق٣٣

صفحة ١١٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٣/٠٩/١٥خدمه اجتماعيةاشرف جمال احمد خضر١
١٩٨٥/٠٢/١٧خدمه اجتماعيةاشرف جمال عبد الجواد محمد٢
١٩٩١/١١/٢٨ليسانس حقوقاشرف جمال محمد حسين٣
١٩٨٩/٠٣/٢٢ليسانس حقوقاشرف حامد عبد الفتاح محمد٤
١٩٨٧/١٢/٠٨بكالوريوس تجارةاشرف رجب محمد عبد الوهاب٥
١٩٨٩/١٠/٠٦خدمه اجتماعيةاشرف رومانى فؤاد توماس٦
١٩٨٨/٠٦/٢٥نظم معلوماتاشرف سعيد حساتى يوسف٧
١٩٨٤/٠١/٠١خدمه اجتماعيةاشرف سعيد محمد محمد٨
١٩٨٦/٠١/٠١خدمه اجتماعيةاشرف صبري عبد الحليم محمد٩

١٩٨٧/٠٤/٢٧حاسبات ومعلوماتاشرف صبري مرزوق١٠
١٩٨٩/٠٢/٠١ليسانس حقوقاشرف عبد اللطيف عبد الغنى١١
١٩٩١/٠١/١٣ليسانس حقوقاشرف عبد النبي  دسوقي١٢
١٩٨٣/٠٧/١٤حاسبات ومعلوماتاشرف عبدالرحمن احمد١٣
١٩٩١/٠٢/١٩ليسانس حقوقاشرف عطيه محمد١٤
١٩٨٧/٠٧/٢٥ليسانس حقوقاشرف على عبد الحميد على١٥
١٩٨٩/٠٥/٢٥ليسانس حقوقاشرف عمار مندوه متولى١٦
١٩٨٣/٠٨/١١ليسانس حقوقاشرف عيد إسماعيل صالح١٧
١٩٨٨/٠٩/١١ليسانس حقوقاشرف محمد عباس حسين على١٨
١٩٨٣/٠٥/١١ليسانس حقوقاشرف محمد عبد الناصر محمود١٩
١٩٩٠/٠٤/٠٨خدمه اجتماعيةاشرف محمد قاسم سيد٢٠
١٩٨٩/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةاشرف محمد متولى بدر٢١
١٩٨٧/١١/٠٤ليسانس حقوقاشرف مصطفى حسين محمد٢٢
١٩٨٣/٠٨/١٥ليسانس حقوقاشرف ممدوح كمال السعيد مطر٢٣
١٩٨٦/٠٦/٠٣خدمه اجتماعيةاكرامى حسين على ابراهيم٢٤
١٩٩٠/٠٥/٢٢لغات و ترجمهاالء احمد حسن محمد٢٥
١٩٩١/٠٩/١٠ليسانس حقوقاالء احمد سعد زغلول محمود٢٦
١٩٩١/٠٤/٢٤ليسانس حقوقاالء احمد صالح عطيه٢٧

صفحة ١١٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩١/٠٨/٠١ليسانس اداباالء احمد عبد العليم بدوى٢٨
١٩٩١/١٠/٠١خدمه اجتماعيةاالء احمد فوزى٢٩
١٩٩٢/٠٢/٠٩بكالوريوس تجارةاالء احمد محمود محمد٣٠
١٩٩١/٠٩/٠١زراعةاالء حربي عبدالحكم محمد٣١
١٩٩١/٠٥/٢١خدمه اجتماعيةاالء عادل عباس٣٢
١٩٩٢/٠٣/١٦ليسانس حقوقاالء عادل محمد العربى عبد الرحمن٣٣
١٩٩١/١١/٠٢خدمه اجتماعيةاالء عاطف احمد الجوهري٣٤
١٩٩١/٠٧/١١بكالوريوس تجارةاالء عبد الفتاح البنا محمد٣٥
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس اداباالء على ابو السعود على٣٦
١٩٩٢/٠٤/٠١ليسانس حقوقاالء مجدى رجب محمد٣٧
١٩٩١/٠٧/٠٩السناالء مجدى عبد المجيد حسن٣٨
١٩٩٣/٠٨/٣٠ليسانس حقوقاالء محمد جالل محمد٣٩
١٩٨٩/١٢/٢٢ليسانس اداباالء محمد رؤوف السيد٤٠
١٩٩١/٠١/١٩السناالء محمد محمود محمد٤١

صفحة ١١٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٢/١٢/٣١ليسانس حقوقاالء مصطفى النحاس عبد المنعم١
١٩٩٣/٠٩/١٥ليسانس حقوقاالء نبيل عبد الفضيل رمضان٢
١٩٩٣/١٠/٠١ليسانس حقوقاالء ياسر محمد عبد الجيد٣
١٩٨٩/١٠/١٥ليسانس حقوقاالمير ممدوح عبد المعطى٤
١٩٨٤/٠٩/٢٤ليسانس حقوقالبرت كمال بشاي جرجس٥
١٩٨٤/٠٣/٣٠حاسبات ومعلوماتالبير نادر يوسف باسيلى٦
١٩٩٠/٠٥/٢٧حاسبات ومعلوماتالحسن خالد فتحى٧
١٩٩١/٠٥/٢٠ليسانس حقوقالحسن سيد محمد عبد الفتاح٨
١٩٨٨/٠٩/٠٩نظم معلوماتالحسن عبد المجيد حسن٩

١٩٨٨/٠٣/١٠حاسبات ومعلوماتالحسين السيد احمد١٠
١٩٩٠/٠٥/٢٧حاسبات ومعلوماتالحسين خالد فتحى١١
١٩٨٤/١٢/٣٠ليسانس حقوقالحسين عبد الفتاح حسنى محمود١٢
١٩٨٦/٠٤/١٥بكالوريوس تجارةالحسين عطيه السيد السيد١٣
١٩٨٤/٠٥/٠٧ليسانس حقوقالحمزه يوسف محمد عبد المغيث١٤
١٩٨٥/٠١/٠١ليسانس ادابالدسوقى السيد محمود١٥
١٩٨٩/٠٤/٠٩ليسانس حقوقالزهراء احمد محمود الحافظ١٦
١٩٩٢/١١/٠٧خدمه اجتماعيةالزهراء على عبد الكريم١٧
١٩٨٣/١١/١٢ليسانس حقوقالسيد بهجات عبد الغنى امام١٨
١٩٨٦/١١/٠٩ليسانس حقوقالسيد جمعه احمد على١٩
١٩٩١/٠٥/٢٥حاسبات ومعلوماتالسيد حمدي السيد السيد٢٠
١٩٨٨/٠٣/٢٧ليسانس ادابالسيد صالح السيد سليم٢١
١٩٨٨/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةالسيد صالح السيد عباس٢٢
١٩٨٩/١١/٢٠ليسانس حقوقالسيد عبد الحكيم عامر ايوب٢٣
١٩٩٠/٠٤/٠٥ليسانس حقوقالسيد عبد الدايم حنفي عثمان٢٤
١٩٨٨/٠٣/٠٩زراعةالسيد عبدالجيد السيد٢٥
١٩٩٢/٠٣/١٧ليسانس حقوقالسيد مجدي السيد قطب٢٦
١٩٨٧/٠٣/٠٧خدمه اجتماعيةالسيد محمد السيد احمد٢٧

صفحة ١١٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٠/١٢/٢٠بكالوريوس تجارةالسيد محمد عبد الحسن احمد٢٨
١٩٨٥/٠٨/٢٤ليسانس حقوقالسيد محمد محمد إبراهيم٢٩
١٩٩٠/١٠/٢٢ليسانس حقوقالسيد محمود محمد محمود٣٠
١٩٨٧/٠٢/١٠حاسبات ومعلوماتالسيد مصطفى السيد٣١
١٩٨٩/٠٣/٠٩خدمه اجتماعيةالسيده احمد عالم احمد٣٢
١٩٨٥/٠٥/٠١ليسانس ادابالشيماء السيد محمد٣٣
١٩٨٣/٠٤/٠١ليسانس ادابالشيماء جمعه متولى٣٤
١٩٩٣/٠١/٢٠ليسانس ادابالشيماء حامد النجار محمد٣٥
١٩٨٨/١٠/١٩ليسانس ادابالشيماء سامى ابو ضيف٣٦
١٩٩٠/٠٩/٢٩ليسانس حقوقالشيماء صالح الدين سالم خليفه٣٧
١٩٩٢/٠٧/٢٥خدمه اجتماعيةالشيماء عادل المحمدى٣٨
١٩٨٨/٠٣/١٩ليسانس حقوقالشيماء عادل عوض احمد٣٩
١٩٨٦/٠٩/٠١ليسانس حقوقالشيماء فتحي محمود عبد الواحد٤٠
١٩٩٣/٠٥/٢٤ليسانس حقوقالشيماء محمد إبراهيم على٤١

صفحة ١١٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٥/٠٨/٢٠خدمه اجتماعيةالشيماء محمد على طه١
١٩٨٥/٠٧/٠٨ليسانس حقوقالشيماء محمد محمود ضياء٢
١٩٨٨/٠٣/١٠زراعةالشيماء محمد هاشم عبدالرحمن٣
١٩٩١/٠٩/١٩بكالوريوس تجارةالشيماء نصر على محمد٤
١٩٨٧/٠٨/١١ليسانس حقوقالمسلمى فوزي صادق٥
١٩٨٤/١٠/١٢بكالوريوس تجارةالمعتز با دياب محمد فاروق لبيب٦
١٩٩١/٠١/٠١ليسانس حقوقالنادي طارق النادي محمد٧
١٩٩١/٠٨/٢٥لغات و ترجمهالهام كامل السيد محمد٨
١٩٨٥/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةالهام محمد محمود محمد٩

١٩٨٨/٠٦/١٥ليسانس حقوقاليس سليمان منصور١٠
١٩٨٩/٠٥/٢١دراسات انسانيةامال جوده شوقى محمد١١
١٩٩١/٠٣/٢٠ليسانس ادابامال عزت عبد الفتاح١٢
١٩٩٣/١١/٠٣ليسانس حقوقامال محمود القطب محمود القطب١٣
١٩٨٩/٠٥/٢٦ليسانس حقوقامال مصطفى محمد الطيب١٤
١٩٩١/٠٨/٠٢ليسانس حقوقامال ناجى خيري ناجى١٥
١٩٩٢/٠٧/٢١زراعةامال نورالدين محي الدين١٦
١٩٨٣/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةامام عبد الفتاح امام حسن١٧
١٩٨٣/٠٥/٢٠حاسبات ومعلوماتامام محمد مبروك١٨
١٩٨٥/١١/٠٤حاسبات ومعلوماتامانى امين عطيه١٩
١٩٩٣/٠٣/١٣ليسانس ادابامانى جمال ابراهيم السيد٢٠
١٩٨٨/١٠/٢٩ليسانس حقوقامانى جمعه مصطفى غالب٢١
١٩٩٠/١٢/٢٢ليسانس حقوقامانى حامد عواد محمد٢٢
١٩٨٥/٠٥/١٢ليسانس حقوقامانى حسين حسن محمد البدرى٢٣
١٩٨٥/٠١/٢٠خدمه اجتماعيةامانى خليل ابراهيم٢٤
١٩٨٨/٠٦/٠١حاسبات ومعلوماتامانى رؤف خليل محمد٢٥
١٩٨٧/١١/١٢حاسبات ومعلوماتاماني سامي عبدالغني٢٦
١٩٩٢/٠٣/٠١ليسانس حقوقامانى سيد عبد المنعم سيد٢٧

صفحة ١١٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٧/١٢/١٦خدمه اجتماعيةامانى عبد الرؤوف محمد بدوى٢٨
١٩٨٨/٠٨/٢٧ليسانس حقوقامانى عبد الفتاح سليمان عبد العزيز٢٩
١٩٨٩/٠٨/٠٦خدمه اجتماعيةامانى عبد النبى رجب جمعه٣٠
١٩٨٧/٠٣/١٥ليسانس حقوقامانى فاروق عبد الحميد بدوى٣١
١٩٨٥/٠٩/٠٢ليسانس ادابامانى محمد احمد ابراهيم٣٢
١٩٨٧/٠٢/٠٣ليسانس ادابامانى محمد صالح الدين٣٣
١٩٨٣/٠٥/١٩ليسانس ادابامانى محمد محمود سليمان٣٤
١٩٨٥/٠٥/٠٥نظم معلوماتامانى محمود عطيه على٣٥
١٩٩٠/١١/٢١خدمه اجتماعيةامانى ناصر عطيه٣٦
١٩٨٩/٠٨/١١ليسانس حقوقامجد مجدي محمد أبو الفتوح٣٧
١٩٨٥/١٠/٢٨ليسانس حقوقامجد محمد شافعى محمد٣٨
١٩٩١/٠٢/٠١ليسانس حقوقامجد محمد عبد المعطى محمد٣٩
١٩٩١/١٢/١٠ليسانس حقوقامجد محمد عبد الوهاب٤٠
١٩٩٢/٠١/١١حاسبات ومعلوماتامجد يسري حسني٤١

صفحة ١١٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٦/٠٨/٢٣خدمه اجتماعيةامل ابراهيم حسن حسن١
١٩٩٢/٠٨/٢٣ليسانس ادابامل سعيد احمد٢
١٩٩٠/١١/٠٣ليسانس ادابامل شحته عديسى نوبى٣
١٩٩٠/٠٧/٠١خدمه اجتماعيةامل شوقى رضوان عبد العزيز٤
١٩٩١/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةامل محمد محمود جندى٥
١٩٩٣/٠٣/٢٣ليسانس ادابامنية حسن اشرف٦
١٩٨٦/٠١/٠١ليسانس حقوقامنية حسن محمد عبد الرحيم٧
١٩٩٣/٠٩/٠١حاسبات ومعلوماتامنية عبدالمعطي محمد٨
١٩٨٨/٠٨/٢٧ليسانس ادابامنية عصمت محمد٩

١٩٩٣/٠٩/٣٠زراعةامنية كريم محمد عبدالرحمن١٠
١٩٨٩/٠٣/١٧ليسانس حقوقامنية مدحت محمود السيد١١
١٩٩٠/٠٢/٢٢حاسبات ومعلوماتامنية نبوي عبدالوهاب١٢
١٩٩٢/٠٧/١٠ليسانس حقوقامنيه أبو العال غريب محمد١٣
١٩٩١/٠١/٠٧اقتصاد و علوم سياسيهامنيه احمد عبد اللطيف احمد١٤
١٩٩٢/١٠/٢٦ليسانس ادابامنيه سامى سيد محمد١٥
١٩٩١/٠٥/١٩ليسانس حقوقامنيه سعيد محمد حسن١٦
١٩٩٣/٠٢/١٩ليسانس حقوقامنيه شريف فؤاد محمود١٧
١٩٨٩/٠٦/٢٥ليسانس حقوقامنيه صالح إبراهيم محمد١٨
١٩٩١/٠٩/٢١خدمه اجتماعيةامنيه عاطف فؤاد السيد١٩
١٩٩٣/٠٥/١٣بكالوريوس تجارةامنيه عربى ابو سريع موسى٢٠
١٩٩١/٠٢/٠٢بكالوريوس تجارةامنيه يحيى محمد على٢١
١٩٨٦/٠١/٠١زراعةامير ابراهيم عثمان محمد٢٢
١٩٨٦/٠١/٠٦بكالوريوس تجارةامير حسن السيد حسن٢٣
١٩٨٦/١٠/٢٥حاسبات ومعلوماتامير صبرى حبيب٢٤
١٩٨٧/٠١/٠١خدمه اجتماعيةامير صالح المهدى٢٥
١٩٨٧/٠٥/٢٨حاسبات ومعلوماتامير محمد حسام٢٦
١٩٩٠/١٠/٢٥حاسبات ومعلوماتاميرة احمد احمد٢٧

صفحة ١١٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠٩/٠٩حاسبات ومعلوماتاميرة احمد عبدالمنعم٢٨
١٩٨٥/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتاميرة جمال سالم٢٩
١٩٩٣/٠٥/٢٣تربيةاميرة حسن عبد الحسيب٣٠
١٩٩٣/٠١/٢١حاسبات ومعلوماتاميرة سالم سعد الجارحى٣١
١٩٨٩/٠٦/٠٤ليسانس اداباميرة سراج الدين بكر٣٢
١٩٨٧/٠٨/٠١حاسبات ومعلوماتاميرة صالح عبدالحميد٣٣
١٩٨٤/١٢/٢٠حاسبات ومعلوماتاميرة عبد النبى شفيق٣٤
١٩٨٨/١١/٠٤زراعةاميرة عبدالفتاح حسن٣٥
١٩٨٥/٠٩/٠٦ليسانس اداباميرة عبيد محمد عبيد٣٦
١٩٩١/٠٩/١٥حاسبات ومعلوماتاميرة فتحي فاروق٣٧
١٩٩٣/٠٨/٢٢زراعةاميرة محسن حسين احمد٣٨
١٩٩٠/٠١/٢٥حاسبات ومعلوماتاميرة محمد احمد٣٩
١٩٩٢/١١/٠٥ليسانس اداباميرة محمد حسن عواد٤٠
١٩٨٨/٠٩/٠١ليسانس اداباميرة محمد عبد العزيز عبد الوهاب٤١

صفحة ١٢٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/١١/٢٩ليسانس حقوقامنيه محمد سالم زكى١
١٩٩٣/٠٢/١٦ليسانس حقوقامنيه محمود سيد عيد٢
١٩٩٣/١٢/٠٩ليسانس حقوقاميرة مجدى محمد محمد٣
١٩٩١/٠٩/٠٥ليسانس حقوقاميرة محمد عبد الحكيم جمال الدين٤
١٩٨٧/٠٩/٠١زراعةاميرة محمود هنداوي فرج٥
١٩٩١/١٢/٠٤حاسبات ومعلوماتاميرة منير السيد٦
١٩٨٩/١٠/٣١بكالوريوس تجارةاميره جاد الرب ابو بكر٧
١٩٩٠/٠١/٠١ليسانس اداباميره جمال حسين السيد٨
١٩٨٩/٠٤/٠٢خدمه اجتماعيةاميره حلمى سعد٩

١٩٩١/٠٨/٣١خدمه اجتماعيةاميره سيد سعيد عبد السميع١٠
١٩٨٦/٠٧/٣٠خدمه اجتماعيةاميره عبد هللا عبد اللطيف١١
١٩٩٠/١١/٠٧السناميره عالء على عالم١٢
١٩٩١/٠١/٠١السناميره غريب محمد سالم١٣
١٩٨٤/٠٤/٢٠بكالوريوس تجارةاميره فؤاد حامد محمود١٤
١٩٩١/٠٧/١٢السناميره فوزى محمد محمد١٥
١٩٨٥/٠٦/٣٠بكالوريوس تجارةاميره كيالنى احمد١٦
١٩٨٨/١٠/٠١بكالوريوس تجارةاميره متولى عبد هللا عبد السيد١٧
١٩٨٥/٠٨/١٢بكالوريوس تجارةاميره محمد على محمد بالل١٨
١٩٨٧/٠٧/٠١خدمه اجتماعيةاميره محى الدين حامد حسن١٩
١٩٩٣/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةاميره ممدوح رياض٢٠
١٩٩٠/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتامين محمد امين٢١
١٩٩٣/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةامينه عبد اللطيف السيد محمد٢٢
١٩٩٢/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةامينه محسن مصطفى فهمى منجى٢٣
١٩٩٢/٠٩/٢٥ليسانس حقوقانجى احمد محمد الهادي٢٤
١٩٩٣/٠٤/١٦السنانجى حسن منصور محمود٢٥
١٩٨٧/١١/٠١ليسانس ادابانجى رأفت خليل٢٦
١٩٨٩/٠٩/٠٨ليسانس حقوقانجى رشدي ثروت متى بشاي٢٧

صفحة ١٢١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/٠١/١٥ليسانس حقوقانجى سيد احمد عبد اللطيف٢٨
١٩٨٥/٠٩/٢٢ليسانس ادابانجى صالح خالد عثمان٢٩
١٩٨٧/٠٧/٠٨خدمه اجتماعيةانجى عاطف تامر جبره٣٠
١٩٨٨/٠٢/٢٤ليسانس حقوقانجى عاطف عبد الرازق٣١
١٩٨٨/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماتانجي مجدي فتحي٣٢
١٩٨٥/٠٦/٠٢ليسانس حقوقانجى ممدوح منير بطرس٣٣
١٩٨٦/٠٩/١٢حاسبات ومعلوماتانجى يحى ابراهيم٣٤
١٩٩٠/١٠/٢٣خدمه اجتماعيةاندرو زكريا مريد سيحه٣٥
١٩٩١/٠٩/١٧حاسبات ومعلوماتاندرو محسن بشرى٣٦
١٩٩٠/١١/١١بكالوريوس تجارةانطونيس يوسف بولس٣٧
١٩٩١/٠٦/٢٩ليسانس حقوقانطونيوس برزى فوزي٣٨
١٩٨٨/٠٩/١٥بكالوريوس تجارةانعام محمد احمد بكر٣٩
١٩٩٠/٠٤/٠٤ليسانس حقوقانغام عبد المنعم عبد الرحمن عبد المنعم٤٠
١٩٨٩/٠٦/١٢ليسانس حقوقانغام محمدى مصطفى٤١
١٩٩١/٠٦/٢٩خدمه اجتماعيةانوار محمد على على حسن٤٢
١٩٨٨/٠٧/٢١بكالوريوس تجارةانور سعيد انور محمود٤٣
١٩٩٠/٠٥/٠١ليسانس ادابايات اسامة احمد٤٤
١٩٨٧/٠٦/٠٢ليسانس ادابايات سعيد الصاوى احمد٤٥
١٩٨٨/٠٥/٠١ليسانس ادابايات شعبان سيد احمد٤٦
١٩٨٧/٠٩/٠٢بكالوريوس تجارةايات عبد المقصود عوض محمد٤٧
١٩٨٨/٠٩/١٤حاسبات ومعلوماتايات فهمي محمد عبدالرحمن٤٨
١٩٨٩/٠٧/١٢خدمه اجتماعيةايات فوزى محروس٤٩
١٩٨٨/٠٩/١٣خدمه اجتماعيةايات ناصر معوض٥٠
١٩٨٩/٠١/١٦ليسانس ادابايات هانى موسى احمد٥١
١٩٨٩/٠٣/٢١نظم معلوماتايات يسرى عبد العاطى مرسى٥٢
١٩٩٠/٠٦/٠٢ليسانس اداباية احمد عبد الاله٥٣

صفحة ١٢٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٣/٠٥/٠١زراعةاية حمدي الليثي عبدالمقصود١
١٩٩٣/٠٩/٢٨زراعةاية سيد سعيد ابراهيم٢
١٩٩٢/٠٦/٢٤ليسانس اداباية سيد سيد احمد٣
١٩٨٨/٠٩/٠١حاسبات ومعلوماتاية صفوت عبداللطيف٤
١٩٩٠/٠٣/١٠حاسبات ومعلوماتاية عبدالفتاح محمد٥
١٩٩٢/٠٣/٢٩زراعةاية علي مصطفي علي٦
١٩٩٢/١٢/١٧تكنولوجيا بصرياتاية مجدي عباس٧
١٩٨٨/١٢/٢٥ليسانس اداباية محمد رمضان٨
١٩٨٧/٠٣/١١حاسبات ومعلوماتاية محمود يحي محمود٩

١٩٨٤/٠٥/٢٢زراعةايزيس اندرواس عدلي١٠
١٩٩٠/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةايمان ابراهيم الرشيدى١١
١٩٩٠/٠٦/١٢ليسانس ادابايمان ابراهيم محمد عبد اللطيف١٢
١٩٨٧/٠٣/١٦خدمه اجتماعيةايمان احمد انور١٣
١٩٩٣/٠٣/٠١السنايمان جمال سيد سيد١٤
١٩٩٣/٠٨/٠١زراعةايمان جمال عبداللطيف١٥
١٩٨٣/٠٧/٠٩حاسبات ومعلوماتايمان حامد على محمد١٦
١٩٩٢/٠٣/١٥ليسانس ادابايمان حسين محمد االمام١٧
١٩٩١/٠٩/٠٥خدمه اجتماعيةايمان خالد احمد محمود١٨
١٩٨٤/١٠/٣٠السنايمان رمضان السيد عبد المجيد١٩
١٩٨٣/٠٥/٢٧حاسبات ومعلوماتايمان سامح سلطان٢٠
١٩٨٧/٠٩/٠١ليسانس ادابايمان سعيد على ابو المكارم٢١
١٩٨٩/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةايمان سيد محمد محمود٢٢
١٩٩٢/٠١/١٤خدمه اجتماعيةايمان شعبان سيد٢٣
١٩٩٣/٠٧/٢٣زراعةايمان شوقي حسين سليمان٢٤
١٩٨٥/١١/٠٩زراعةايمان عادل حين احمد٢٥
١٩٨٧/٠٩/٢٨ليسانس ادابايمان عادل عبد الخالق٢٦
١٩٨٦/٠٩/٠١ليسانس ادابايمان عادل عبد العليم محمد٢٧

صفحة ١٢٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٥/٠٣/١٩خدمه اجتماعيةايمان عبد الرحمن محمد عبد الرحمن٢٨
١٩٨٧/٠٤/٠٣حاسبات ومعلوماتايمان عبد الكريم احمد٢٩
١٩٨٥/١٠/٢٣ليسانس ادابايمان عبد المعبود بركات٣٠
١٩٩٣/٠٤/٠١خدمه اجتماعيةايمان عطيه احمد عبد الرحمن٣١
١٩٩٤/٠١/٠٥حاسبات ومعلوماتايمان عالء الدين قاسم٣٢
١٩٩١/٠٨/٠٨خدمه اجتماعيةايمان كامل احمد كامل٣٣
١٩٩٠/٠٤/٠٣السنايمان كرم على الشبينى٣٤
١٩٨٤/١٠/٠٤خدمه اجتماعيةايمان مؤمن محمود٣٥
١٩٨٩/١١/٠١ليسانس ادابايمان مجدى عرفات عبد الفتاح٣٦
١٩٩٠/٠١/٢٨ليسانس ادابايمان محمد السيد السيد٣٧
١٩٨٦/٠٦/٠١خدمه اجتماعيةايمان محمد حامد عبد الغنى٣٨
١٩٨٩/٠٦/٠٩نظم معلوماتايمان محمد عبد الجليل سليم٣٩
١٩٩١/٠٨/٢٦حاسبات ومعلوماتايمان محمد عبدالرحمن٤٠
١٩٨٧/٠٦/٢٩بكالوريوس تجارةايمان محمد عطوه عبده٤١

صفحة ١٢٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٣/٠٩/٢٥زراعةايمان محمود محمد ابراهيم١
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس ادابايمان محى احمد حسن٢
١٩٩١/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةايمان مطاوع همام احمد٣
١٩٨٧/٠١/٠٧ليسانس ادابايمان مكرم عبيد ابراهيم٤
١٩٨٨/٠٥/٢٩خدمه اجتماعيةايمن احمد جابر٥
١٩٩١/٠١/١٤خدمه اجتماعيةايمن احمد زكى عبد السالم٦
١٩٨٩/١٢/٢٧حاسبات ومعلوماتايمن حافظ سالم٧
١٩٨٥/٠٤/١٢بكالوريوس تجارةايمن سعيد عثمان٨
١٩٨٤/٠٦/٠١خدمه اجتماعيةايمن سمير جمعه احمد٩

١٩٨٩/٠١/٢٣خدمه اجتماعيةايمن شعبان عبد الصادق١٠
١٩٩٠/٠٥/٢٧خدمه اجتماعيةايمن صابر سيف محمد١١
١٩٩١/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةايمن صالح احمد سيد١٢
١٩٨٦/٠٥/٠٢حاسبات ومعلوماتايمن عبد المنعم سليمان١٣
١٩٨٨/١١/٠٦حاسبات ومعلوماتايمن عزت عبد العال١٤
١٩٩٢/٠٤/٠٤حاسبات ومعلوماتايمن كرم حسني متولي١٥
١٩٩٢/٠٧/١٢نظم معلوماتايمن محمد السيد عبد الخالق١٦
١٩٩٠/٠٣/٢٥حاسبات ومعلوماتايمن مصطفى رمضان١٧
١٩٨٧/٠٣/١٦خدمه اجتماعيةايمن مضر محمد محمد١٨
١٩٩١/٠٦/١٣حاسبات ومعلوماتايمن نجاح عوض هللا١٩
١٩٨٤/٠٨/٠٤خدمه اجتماعيةايمن يوسف عطيه عتابى٢٠
١٩٨٧/٠٤/٠١نظم معلوماتايناس عاطف حسين٢١
١٩٨٨/٠٦/١٦ليسانس ادابايناس عبد هللا احمد متولى٢٢
١٩٨٤/٠١/٢٣حاسبات ومعلوماتايناس عمر سليمان٢٣
١٩٨٤/١١/٠٢خدمه اجتماعيةايناس محمد بكرى محمد٢٤
١٩٩٣/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةايناس محمد عبد المنعم عبد العزيز٢٥
١٩٨٦/٠٣/٢٢خدمه اجتماعيةايناس ممدوح محمد٢٦
١٩٨٩/٠١/٠٨ليسانس ادابايه احمد الرفاعى٢٧

صفحة ١٢٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٢/١٢/١٤خدمه اجتماعيةايه احمد محمود هاشم٢٨
١٩٨٥/١٠/٢٩خدمه اجتماعيةايه اسامه فؤاد احمد٢٩
١٩٩٢/٠١/١١خدمه اجتماعيةايه اشرف عطيه عطيه٣٠
١٩٩١/٠٣/٢٩ليسانس ادابايه السيد طلعت البيومى٣١
١٩٨٩/٠٣/١٨خدمه اجتماعيةايه جمال عبد العال٣٢
١٩٩٢/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةايه جمال محمد حسين٣٣
١٩٨٧/٠٢/٠٨ليسانس ادابايه حسن محمود حسن٣٤
١٩٩٢/٠٣/٠٨ليسانس ادابايه سامح شوقى٣٥
١٩٩٣/٠٣/١٤خدمه اجتماعيةايه سمير فاروق محمد٣٦
١٩٩٢/٠٧/٠٥خدمه اجتماعيةايه سيد زينهم فرج٣٧
١٩٩٠/١٠/١٣ليسانس ادابايه سيد فرحات٣٨
١٩٩٢/٠١/٠١نظم معلوماتايه سيد محمد محمد٣٩
١٩٩٢/١١/١٤خدمه اجتماعيةايه شريف رمضان اسماعيل٤٠
١٩٩١/٠٦/٠٨ليسانس ادابايه عاطف رزق٤١

صفحة ١٢٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٩/٠٩/٢٧ليسانس ادابايه عبد الحميد عبد العال١
١٩٨٨/٠٩/١٩خدمه اجتماعيةايه عبد الفتاح عبد الموجود٢
١٩٩٣/٠٤/٠١السنايه عبد هللا احمد٣
١٩٩٣/٠٩/٢١السنايه عيسى عبد الواحد همام٤
١٩٩١/٠٨/١٥خدمه اجتماعيةايه فتحى عبده حسين٥
١٩٩١/٠٣/٠٣السنايه فتحى فريد محمد عماره٦
١٩٩٢/٠٣/٠١ليسانس ادابايه فهمى السيد٧
١٩٩٣/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةايه محسن محمد السعيد٨
١٩٨٩/٠٢/١٢لغات و ترجمهايه محمد احمد على٩

١٩٨٨/٠٥/٢٤حاسبات ومعلوماتايه محمد احمد محمد١٠
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس ادابايه محمد اسماعيل احمد١١
١٩٩٣/٠٥/١٤خدمه اجتماعيةايه محمد محمود١٢
١٩٨٧/٠٢/٠١ليسانس ادابايه محمد محمود١٣
١٩٩٠/١٠/٠١بكالوريوس تجارةايه محمود سيد سالم١٤
١٩٩٣/٠٦/١٣ليسانس ادابايه محمود طه١٥
١٩٩٠/٠٩/٢٨السنايه مصطفى مصطفى احمد١٦
١٩٨٨/٠٢/١٦خدمه اجتماعيةايه ممدوح محمد صبحى١٧
١٩٨٧/٠٥/٢٣خدمه اجتماعيةايهاب احمد عبده عبده١٨
١٩٨٤/١٠/١٨بكالوريوس تجارةايهاب عاطف حنفى محمود١٩
١٩٨٩/١٢/٢٢حاسبات ومعلوماتايهاب عاطف عبد النعيم٢٠
١٩٨٧/٠٣/٢٣بكالوريوس تجارةايهاب لطفى مصطفى السيد٢١
١٩٩٢/١٠/٠٤حاسبات ومعلوماتايهاب مجدي عبدهللا٢٢
١٩٩٠/٠٦/٠٧ليسانس ادابايهاب محمد بكرى محمد عبد هللا٢٣
١٩٩٠/٠٩/٢٤لغات و ترجمهايهاب محمد عبد العزيز صالح٢٤
١٩٨٩/٠٢/١٦خدمه اجتماعيةايهاب محمد محمد سويلم٢٥
١٩٨٧/٠٢/٢٦ليسانس ادابايهاب محمد نبيل محمد٢٦
١٩٨٣/٠٥/٠٧بكالوريوس تجارةايهاب مصطفى هاشم٢٧

صفحة ١٢٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٣/٠٨/٠٨خدمه اجتماعيةايوب ابراهيم ايوب٢٨
١٩٨٧/١٠/٣٠ليسانس حقوقباسم احمد عبد اللطيف شحاته٢٩
١٩٨٩/١١/٢٣حاسبات ومعلوماتباسم اسامة حسني محمد٣٠
١٩٩١/٠٩/٢٥خدمه اجتماعيةباسم اندراوس داود٣١
١٩٩٠/٠٩/٠٥السنباسم حسين ابراهيم امام٣٢
١٩٩٠/٠٤/١٥خدمه اجتماعيةباسم حسين سليمان محمد٣٣
١٩٨٩/٠١/٠٥ليسانس حقوقباسم سمير رؤف داود سليمان٣٤
١٩٨٩/٠٥/٢٦ليسانس حقوقباسم شوقي خلف هللا على٣٥
١٩٩٠/٠٢/١٣بكالوريوس تجارةباسم صابر امين حسن٣٦
١٩٨٧/٠٧/١٥لغات و ترجمهباسم طلعت محمد اسماعيل٣٧

صفحة ١٢٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩١/٠٩/٢٨ليسانس حقوقباسم عادل حنفي محمود١
١٩٨٧/١٠/١٤ليسانس حقوقباسم عادل على سليمان٢
١٩٨٨/٠٦/٢٨ليسانس حقوقباسم عبد الرحمن محمد السيد٣
١٩٩٣/٠٣/٠١ليسانس حقوقباسم عصام لبيب عبد العزيز٤
١٩٨٥/١١/١٥ليسانس حقوقباسم عالء الدين البسيونى٥
١٩٩١/٠٨/٠٤ليسانس حقوقباسم فتحي حمدي السيد٦
١٩٨٦/٠٦/١٩ليسانس ادابباسم كرم رياض جبره٧
١٩٨٦/٠٦/٠٩حاسبات ومعلوماتباسم مجدي زكريا٨
١٩٩١/١١/٢٩حاسبات ومعلوماتباسم محمد فايز٩

١٩٨٨/١١/٠٨بكالوريوس تجارةباسم محمد قمر الدوله محمد١٠
١٩٨٧/٠٨/١٨حاسبات ومعلوماتباسم محمد محمد احمد١١
١٩٩١/٠٢/١٩ليسانس ادابباسم محمد محمود عالم١٢
١٩٨٩/٠٦/١٣ليسانس حقوقباسم محمود حلمي عبد الواحد١٣
١٩٩١/٠٦/١٩خدمه اجتماعيةباسم وجدي سيد إبراهيم١٤
١٩٨٩/٠١/١٧بكالوريوس تجارةباسمه حسين على الصوابى١٥
١٩٨٨/٠٧/١٧ليسانس حقوقباسنت سعيد عبد المنعم احمد١٦
١٩٨٨/٠٢/٠٥زراعةباهر عبدهللا ابراهيم الشهابي١٧
١٩٩٠/١١/٢٢حاسبات ومعلوماتباهر علي عبد العزيز١٨
١٩٨٨/٠٥/٣٠حاسبات ومعلوماتباهر نبيل مصطفى محمد١٩
١٩٨٨/٠٢/٢١ليسانس حقوقباهى حسان سيف النصر حسان٢٠
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس حقوقباهى حسن محمود سيد احمد٢١
١٩٩٢/٠٩/٠٣ليسانس اداببحور عاطف السعيد شلبى٢٢
خدمه اجتماعيةبدران محمد بدران٢٣
١٩٨٣/٠٩/٠١ليسانس حقوقبدوى عادل سيد إبراهيم٢٤
١٩٨٤/٠٨/١٨ليسانس حقوقبدوى فتحي جابر بدوى٢٥
١٩٩٠/٠٦/٠١خدمه اجتماعيةبرباره ميالد صبحى٢٦
١٩٨٦/٠١/٢٨ليسانس حقوقبركات عبد المعز عبد الحافظ بركات٢٧

صفحة ١٢٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٩/٠٣/٢٥حاسبات ومعلوماتبسام احمد محمد ابراهيم٢٨
١٩٩٠/٠٣/٠١حاسبات ومعلوماتبسام امين عبد المنعم٢٩
١٩٩٠/٠٨/١٤حاسبات ومعلوماتبسام حسن على برهامى٣٠
١٩٩٠/٠٨/١٤حاسبات ومعلوماتبسام حسن على برهامى٣١
١٩٩١/٠٦/٢٧ليسانس اداببسمة باسل محمد٣٢
١٩٩٠/١٠/٢٨ليسانس حقوقبسمه إبراهيم أمين عبد الرحمن٣٣
١٩٨٣/١١/١٠ليسانس اداببسمه احمد محمد عبد العزيز٣٤
١٩٨٣/١٠/٢٨خدمه اجتماعيةبسمه جابر احمد السيد٣٥
١٩٩٢/٠٣/٠١ليسانس اداببسمه جمال ابو السعود عواد٣٦
١٩٨٩/٠٥/١٤ليسانس حقوقبسمه جمال عبد الفتاح احمد٣٧
١٩٩١/٠٦/١٨ليسانس حقوقبسمه جمال عبد هللا٣٨
١٩٨٧/٠٨/٠٨خدمه اجتماعيةبسمه حمدي احمد الصباغ٣٩
١٩٩٣/٠٣/٢٨خدمه اجتماعيةبسمه خالد عبد التواب٤٠
١٩٩٢/٠٣/٣١ليسانس حقوقبسمه خيري محمد احمد٤١

صفحة ١٣٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٣/٠٦/١٧السنبسمه رجائى محمد تميم١
١٩٩٢/٠٨/٢٢ليسانس اداببسمه سامح عبد الحميد٢
١٩٨٩/٠٥/٣٠السنبسمه سامى رجب صادق٣
١٩٨٥/٠٣/٢١علوم بسمه سعيد متولى عطيه٤
١٩٨٩/٠١/٢٢خدمه اجتماعيةبسمه سعيد محمد احمد٥
١٩٨٤/١٠/٠٦حاسبات ومعلوماتبسمه شكرى عبد المنعم٦
١٩٩٠/١١/١٠خدمه اجتماعيةبسمه طاهر محمود ربيع٧
١٩٨٦/١١/٠١حاسبات ومعلوماتبسمه على شحاته٨
١٩٩٠/٠٩/٢٩ليسانس حقوقبسمه ماهر أنور قطب٩

١٩٨٦/٠٣/١١ليسانس حقوقبسمه محمد حامد حافظ١٠
١٩٨٩/٠١/٠٥ليسانس حقوقبسمه محمد سليمان عبد الجواد١١
١٩٨٣/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةبسمه محمد مصطفى حسنين١٢
١٩٩١/١١/٢٠ليسانس اداببسمه محمود على سعيد١٣
١٩٩٣/٠٩/٠٦ليسانس حقوقبسمه مرزوق زكى محمد١٤
١٩٩٣/٠٧/١٣ليسانس حقوقبسمه يحيى محمد محمد مبروك١٥
١٩٩٣/٠٦/٠٩ليسانس حقوقبسنت حسام عبد السميع رمضان١٦
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقبسنت سمير محمد حسين١٧
١٩٩٠/٠٩/٢٩ليسانس حقوقبسنت سيد أبو العال سيد١٨
١٩٩٢/٠٦/٠٥ليسانس حقوقبسنت عباس محمد سليمان١٩
١٩٩٢/١٠/١٢زراعةبسنت عبدالمنعم خليل٢٠
١٩٨٧/٠٥/٢٤ليسانس حقوقبسنت مجدي فتحي مصطفى٢١
١٩٨٨/٠٤/٢٦ليسانس حقوقبسنت مصطفى كامل السيد٢٢
١٩٩١/٠١/٢٨بكالوريوس تجارةبشوى مرقص راغب سمعان٢٣
١٩٩١/١١/١٩السنبشوى وجيه اسحق٢٤
١٩٨٩/٠٦/٢٢ليسانس حقوقبطرس صدقي سناده خليل٢٥
١٩٨٩/٠٩/٠٥ليسانس حقوقبكر عبد الرحمن حسين عبد الرحمن٢٦
١٩٨٨/١٢/٠١لغات و ترجمهبكر عثمان محمد غريب٢٧

صفحة ١٣١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٠/٠٢/١٧ليسانس حقوقبكرى فوزي بكرى عبد الرحمن٢٨
١٩٨٩/٠١/٢٥ليسانس حقوقبكرى محمد حسن محمد٢٩
١٩٨٨/٠١/١١ليسانس حقوقبالل احمد عبد الخالق محمود٣٠
١٩٨٦/٠١/٠١ليسانس اداببالل السيد احمد كامل٣١
١٩٩٠/٠٦/٢٠ليسانس حقوقبالل حسن عبد الحكيم محمد٣٢
١٩٨٤/٠٣/٢٧بكالوريوس تجارةبالل سيد ابراهيم على٣٣
١٩٨٨/٠٨/٢٦نظم معلوماتبالل فتحى عبد الرحمن عبد هللا٣٤
١٩٨٣/٠٦/١٥ليسانس حقوقبالل محمد إبراهيم إبراهيم٣٥
١٩٩٠/١٠/٠١خدمه اجتماعيةبالل نظير على عبد الحميد٣٦
١٩٨٤/٠١/٢٨ليسانس حقوقبلسم فاروق عبد الوارث محمود٣٧
١٩٨٤/٠٨/٢٦ليسانس حقوقبهاء الدين إبراهيم صديق٣٨
١٩٨٧/١٠/٠٨ليسانس حقوقبهاء الدين احمد عبد العال٣٩
١٩٨٨/٠٢/٠٨خدمه اجتماعيةبهاء عبد الحميد على عبد القادر٤٠
١٩٩١/٠٧/٠٢ليسانس اداببهاء محمد على جبر٤١

صفحة ١٣٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٢/٠٩/٠٥ليسانس حقوقبهى الدين محمد إسماعيل جاد١
١٩٨٧/٠٩/٢٦ليسانس حقوقبوسى هشام محمد كمال٢
١٩٩١/٠١/٠٥نظم معلوماتبوال ابراهيم عبد العزيز٣
١٩٨٧/٠٧/٠٦خدمه اجتماعيةبوال بدروس لمعى٤
١٩٨٥/٠٢/٢٤حاسبات ومعلوماتبولس شفيق تامر٥
١٩٩٣/١٠/٠٨بكالوريوس تجارةبيتر اشرف ايليا٦
١٩٨٩/٠٥/١٥ليسانس حقوقبيتر بولسن عزيز بولسن٧
١٩٩١/٠٧/١٧بكالوريوس تجارةبيتر رزق فرج رزق٨
١٩٩٠/٠٨/٢٠ليسانس حقوقبيتر سعيد شفيق بسطا٩

١٩٨٨/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتبيتر كمال فهمي١٠
١٩٨٦/٠١/١٩حاسبات ومعلوماتبيشوي ابراهيم ذكي١١
١٩٩١/٠٦/٠٩ليسانس حقوقبيشوى انطون تادرس١٢
١٩٩١/٠٤/١٣ليسانس حقوقبيشوى بولسن عزيز بولسن١٣
١٩٨٣/٠٦/١٣ليسانس حقوقبيشوى لويس فخري برسوم١٤
١٩٩١/٠٣/٢٨ليسانس حقوقبيشوى ميخائيل وهبه ميخائيل١٥
١٩٨٦/١٠/١٢ليسانس حقوقبيكنال محمد عبد العال١٦
١٩٨٣/١٢/٠١ليسانس حقوقتامر صالح سليمان سليمان١٧
١٩٨٣/١١/٠٨خدمه اجتماعيةتامر عبد الرحمن احمد السيد١٨
١٩٨٥/٠٧/١٣خدمه اجتماعيةتامر محمد ربيع ابو الفتوح١٩
١٩٨٦/١٢/٠٨خدمه اجتماعيةتامر محمد مختار محمد٢٠
١٩٨٧/١١/١٨نظم معلوماتتامر محمود سيد سالم٢١
١٩٨٩/١١/١٥ليسانس حقوقتريز ماهر انيس شكر هللا٢٢
١٩٩١/٠٢/٠٨ليسانس حقوقتريزا خير عبد هللا سيدهم٢٣
١٩٩١/٠٥/١٢خدمه اجتماعيةتريزا عبد السيد فوزى٢٤
١٩٨٣/٠٣/٢٧حاسبات ومعلوماتتريزة عهدى ابراهيم٢٥
١٩٨٦/٠١/٢٣ليسانس حقوقتغريد مصطفى زكى يوسف٢٦
١٩٩١/٠٦/١٤ليسانس حقوقتميمه مدحت انور على٢٧

صفحة ١٣٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩١/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةتهانى عبد الفتاح عبد الحميد٢٨
١٩٨٥/٠٦/٢٠ليسانس حقوقتوفيق الحسن توفيق محمد٢٩
١٩٨٩/١١/١٨حاسبات ومعلوماتتوفيق محمد توفيق٣٠
١٩٩٠/٠٧/٢٠ليسانس حقوقتيسير بسيونى عبد العزيز سليمان٣١
١٩٩٠/٠٤/٢١ليسانس حقوقتيسير رضا منجود عبده٣٢
١٩٨٨/٠٩/٠٤ليسانس حقوقتيسير محمود محمد محمود٣٣
١٩٩١/٠٢/١١ليسانس حقوقثريا جمال بدر الدين محمد٣٤
١٩٨٩/١١/٠٣بكالوريوس تجارةثريا محمد طلعت محمد٣٥
١٩٩١/٠٧/٠٥خدمه اجتماعيةجابر رأفت جابر محمد٣٦
١٩٨٤/٠٦/٢٦ليسانس حقوقجابر سيد محمد أبو السعود٣٧
١٩٨٧/٠٤/٣٠ليسانس حقوقجاد محمد جاد حميده٣٨
١٩٩١/٠١/٠١زراعةجانيت اندرواس عدلي٣٩
١٩٨٥/٠٨/١٩حاسبات ومعلوماتجانيت عاطف زكي٤٠
١٩٩٢/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةجانيت مؤنس عزمى سعيد٤١

صفحة ١٣٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠٣/٠٥ليسانس ادابجرجس جمال نصحى جاد هللا١
١٩٨٦/١٢/٠٥ليسانس حقوقجالل رمضان جالل همام٢
١٩٨٩/٠٤/٠٦خدمه اجتماعيةجالل سيف النصر سيد٣
١٩٨٤/١١/٢٥ليسانس حقوقجمال إسماعيل البرعى إسماعيل٤
١٩٨٣/١١/٠٤ليسانس حقوقجمال سعيد مصطفى حسين احمد٥
١٩٨٦/٠١/١١تربيةجمال سليمان محمد سليمان٦
١٩٨٨/١١/٢٣بكالوريوس تجارةجمال محمد جابر محمد٧
١٩٨٦/٠٨/٠٧لغات و ترجمهجمال محمد سيد محمد٨
١٩٨٤/١٢/٢٩ليسانس ادابجمال محمد فهمى عبد السميع٩

١٩٨٣/٠٣/١٠خدمه اجتماعيةجمال محمد محمود عبد الحافظ١٠
١٩٩١/٠٥/١١ليسانس حقوقجمال مصطفى إبراهيم احمد١١
١٩٨٥/٠٨/٢٠حاسبات ومعلوماتجمعة ابراهيم عبد العزيز١٢
١٩٩١/٠٨/٣٠خدمه اجتماعيةجنات سامح محمد محمد١٣
١٩٩٣/٠٨/١٠ليسانس حقوقجهاد إبراهيم احمد إبراهيم١٤
١٩٩٣/٠٩/١٤تربيةجهاد اسماعيل محمد احمد١٥
١٩٩٤/٠٢/٠٤حاسبات ومعلوماتجهاد حسن عبدالعظيم١٦
١٩٨٩/٠٨/٠٥لغات و ترجمهجهاد سعد الدين محمد١٧
١٩٩٢/٠٩/١٨ليسانس حقوقجهاد سيد احمد خليل١٨
١٩٩٢/٠٧/٠٤ليسانس حقوقجهاد شريف كامل محمد١٩
١٩٩٢/٠٣/٠٦خدمه اجتماعيةجهاد شريف محمد عمر٢٠
١٩٩٢/٠٣/٢١ليسانس حقوقجهاد على نوح طه حسن٢١
١٩٩١/٠٨/٠٣ليسانس حقوقجهاد عمر السيد محمد عفيفي٢٢
١٩٩٠/٠٧/٣١خدمه اجتماعيةجهاد مجدى موسى ابو الليل٢٣
١٩٩٢/١٢/١٥ليسانس حقوقجهاد محمد عبد الرازق جنيدى٢٤
١٩٩١/٠٩/٢٤ليسانس حقوقجهاد محمود زكى عبد هللا٢٥
١٩٩٢/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةجهاد محمود محمد على٢٦
١٩٩١/٠٨/٠٩ليسانس حقوقجهاد وجيه رفعت عبد الحميد٢٧

صفحة ١٣٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠٩/٢٨ليسانس حقوقجورج إبراهيم ذكى إبراهيم٢٨
١٩٩٢/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتجورج بطرس عدلي٢٩
١٩٨٩/١٢/١٠ليسانس حقوقجورج لبيب شحاته٣٠
١٩٨٤/٠٤/١٠حاسبات ومعلوماتجوزيف فكرى اسحق٣١
١٩٩٢/٠٨/٢٢ليسانس حقوقجون جورج صليب عوض٣٢
١٩٨٨/٠٢/١٣ليسانس حقوقجونده جميل سند يعقوب٣٣
١٩٨٦/٠٦/٢٨تربيةجيرمين ممتاز رمزى٣٤
١٩٩١/٠١/٠٨ليسانس ادابجيالن شاكر محمد٣٥
١٩٩٠/٠٤/٠٤حاسبات ومعلوماتجيهان محمد محجوب٣٦
١٩٨٨/٠٩/٢٧خدمه اجتماعيةحاتم احمد عادل شوقى صالح٣٧
١٩٨٨/٠١/٠١خدمه اجتماعيةحاتم امزيد جيد ضبيع٣٨
١٩٨٩/٠١/١٨خدمه اجتماعيةحاتم جالل السيد الحداد٣٩
١٩٨٣/٠٣/١٠ليسانس حقوقحاتم حافظ محمد شكري٤٠
١٩٨٨/٠٩/٢٨ليسانس حقوقحاتم مختار احمد محمد٤١

صفحة ١٣٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٠/١٢/٠٥بكالوريوس تجارةحازم ابراهيم يوسف على١
١٩٩١/١١/١٥ليسانس حقوقحازم احمد حسين احمد٢
١٩٨٦/٠٢/٠٩بكالوريوس تجارةحازم احمد يوسف يوسف٣
١٩٩٠/٠٢/٢٧ليسانس حقوقحازم اسامه حسن محمد٤
١٩٨٥/٠٣/٢٧حاسبات ومعلوماتحازم امام حسن٥
١٩٨٩/٠٣/٢٣ليسانس حقوقحازم جمال شاكر بولس٦
١٩٩١/٠٦/٠٨ليسانس حقوقحازم سمير إبراهيم مصطفى٧
١٩٨٦/١١/٢٣ليسانس حقوقحازم فكرى عبد المعبود حسن٨
١٩٩٠/٠٥/١٣حاسبات ومعلوماتحازم مجدى محمد على٩

١٩٨٨/٠٢/٠٢ليسانس ادابحازم محسن محمد زكى١٠
١٩٨٦/٠٣/٠٨ليسانس حقوقحازم محمد نجيب محمد١١
١٩٩١/١١/٠٢ليسانس حقوقحازم محمود إبراهيم احمد١٢
١٩٨٣/٠١/١١زراعةحافظ يحي عبدالحميد محمد١٣
١٩٩٠/١٢/٢٧ليسانس حقوقحامد رضا حامد توفيق البسيونى١٤
١٩٩٠/٠١/٣٠ليسانس حقوقحامد يوسف حامد حسن١٥
١٩٩١/٠٨/٠٩خدمه اجتماعيةحبيب محمد حبيب إبراهيم١٦
١٩٩١/٠١/١٥حاسبات ومعلوماتحبيش ميالد حبيش١٧
١٩٩٠/١٠/١٠ليسانس حقوقحجازي احمد حجازي احمد١٨
١٩٩٠/١٠/٢٢ليسانس حقوقحجازى سعد محمد على١٩
١٩٨٦/١٠/٠١ليسانس حقوقحسام احمد ابراهيم محمد فرحان٢٠
١٩٨٦/١١/٠٥ليسانس حقوقحسام احمد عبد السميع أبو طالب٢١
١٩٩٠/١٠/٠١ليسانس حقوقحسام الدين سعيد احمد حسين٢٢
١٩٨٨/١٢/٠٩ليسانس حقوقحسام الدين محمد صفوت على احمد٢٣
١٩٨٦/٠٤/٠٩ليسانس حقوقحسام الدين محمد عوض الباز٢٤
١٩٨٥/١٢/٢٣ليسانس حقوقحسام الدين محمد كامل معوض٢٥
١٩٨٦/١٢/١١حاسبات ومعلوماتحسام الدين مصطفي علي٢٦
١٩٩٠/٠١/٠١ليسانس حقوقحسام الدين مصطفى محمد عمار٢٧

صفحة ١٣٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٧/٠٩/٠٨حاسبات ومعلوماتحسام السيد محمد حبيب٢٨
١٩٨٥/٠٨/٠٢ليسانس حقوقحسام القنصى عبد الوهاب دسوقي٢٩
١٩٩١/١١/١١بكالوريوس تجارةحسام المليجى حسين قطب٣٠
١٩٨٨/٠١/١٦ليسانس حقوقحسام جمال حسانين إبراهيم٣١
١٩٩٠/٠٦/١٩حاسبات ومعلوماتحسام حسن ابراهيم٣٢
١٩٩٠/١١/٢٦حاسبات ومعلوماتحسام حسن ابراهيم حسنين٣٣
١٩٩٢/٠٣/٢٢حاسبات ومعلوماتحسام حسن حسنين٣٤
١٩٨٩/٠٩/١٢خدمه اجتماعيةحسام حسن حنفي حسن٣٥
١٩٨٧/٠٥/١٥خدمه اجتماعيةحسام حسن سيد حسن٣٦
١٩٨٨/٠٤/٠٥لغات و ترجمهحسام حسن سيد محمد٣٧
١٩٨٦/٠٦/٠٦ليسانس ادابحسام حسن عطيه٣٨
١٩٨٥/٠١/١٣ليسانس حقوقحسام حمدي عوض متولى٣٩
١٩٩١/١٠/٠١ليسانس حقوقحسام حمدي محمد داود٤٠
١٩٩٠/١٠/١٧خدمه اجتماعيةحسام حمدي مرسى السيد٤١

صفحة ١٣٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٠/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةحسام خالد عبد العال حسن١
١٩٨٩/٠٩/٠٣ليسانس حقوقحسام خالدعبد الحميد محمد٢
١٩٩١/٠٥/١٦ليسانس حقوقحسام رمضان فاروق زكى٣
١٩٨٥/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةحسام سعد محمد القلشانى٤
١٩٨٩/٠٩/١٤ليسانس حقوقحسام صبري عبد المنعم على٥
١٩٩٠/١٠/٠١ليسانس حقوقحسام صالح الدين عبد الفتاح امام٦
١٩٨٩/٠٦/١٤ليسانس حقوقحسام عبد الجليل محمد عبد الجليل٧
١٩٩١/٠٢/٢٥ليسانس حقوقحسام عبد الخالق مرتضى عبد الخالق٨
١٩٨٨/٠٩/٢٧ليسانس حقوقحسام عبد الرؤف احمد محمد٩

١٩٨٩/٠٥/١١ليسانس حقوقحسام عبد الرحمن عبد العاطى١٠
١٩٨٨/٠٧/٠٢بكالوريوس تجارةحسام عبد الواحد السيد١١
١٩٨٥/٠٧/٢٩ليسانس حقوقحسام فاروق سيد إبراهيم١٢
١٩٩١/٠١/٠٦ليسانس حقوقحسام فكرى عبد المعبود سويلم١٣
١٩٨٩/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةحسام كمال الدين على حسن١٤
١٩٨٨/١٢/١٤ليسانس حقوقحسام مجدي عبد السالم١٥
١٩٩١/٠٤/٠١ليسانس حقوقحسام محمد أمين عوض١٦
١٩٨٧/٠٥/٠٦زراعةحسام محمد ابراهيم يونس١٧
١٩٩١/١٠/١٢ليسانس حقوقحسام محمد رجب رفاعي١٨
١٩٨٧/٠١/٠٤ليسانس حقوقحسام محمد عبد المنعم سليمان محمد١٩
١٩٩١/٠٢/١٤ليسانس حقوقحسام محمد على عبد الواحد٢٠
١٩٨٩/٠٩/٠١ليسانس حقوقحسام محمد عيد بكرى٢١
١٩٩٢/٠٧/٠٤ليسانس حقوقحسام مصطفى على احمد٢٢
١٩٨٩/٠٥/١٥خدمه اجتماعيةحسام ممدوح عبد الحميد سليم٢٣
١٩٩٢/٠٩/٣٠ليسانس حقوقحسام هشام محمد عبد ربه٢٤
١٩٨٣/٠٢/٢٣ليسانس حقوقحسانين احمد حسنين إسماعيل٢٥
١٩٨٧/١١/٢٨ليسانس ادابحسن احمد جمعه بيومى٢٦
١٩٩٢/٠١/١٦خدمه اجتماعيةحسن احمد حسن عبد الحليم٢٧

صفحة ١٣٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٩/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتحسن احمد حسن محمد٢٨
١٩٩٠/٠٥/١٥خدمه اجتماعيةحسن احمد محمد حسن٢٩
١٩٩٠/٠٨/٢٩خدمه اجتماعيةحسن اشرف حسن خليفه٣٠
١٩٨٣/١١/٠١ليسانس حقوقحسن الريدى محمد عبد الجيد٣١
١٩٨٨/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةحسن السيد محمود عواد٣٢
١٩٩٠/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةحسن امام حسن عبد هللا٣٣
١٩٨٤/٠١/١٩حاسبات ومعلوماتحسن جابر ابراهيم٣٤
١٩٨٩/٠٨/٢٠ليسانس حقوقحسن حسين حسن عبد الحليم٣٥
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةحسن حسين على محمد٣٦
١٩٩٣/٠٧/٠٩بكالوريوس تجارةحسن خالد حسن محمد٣٧
١٩٨٦/١١/١٩خدمه اجتماعيةحسن خليل حسن٣٨
١٩٩٠/٠٤/٠٢ليسانس حقوقحسن رأفت حسن مناع٣٩
١٩٨٥/٠٦/٠٥ليسانس حقوقحسن سعيد حسن السيد زايد٤٠
١٩٩١/٠٣/٠٧ليسانس حقوقحسن عاطف حسن عبد المجيد٤١

صفحة ١٤٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٣/٠٩/٢٨خدمه اجتماعيةحسن عبد الحميد صادق محمد١
١٩٨٩/٠٤/٢٦ليسانس حقوقحسن عبد الحميد عبد هللا إبراهيم٢
١٩٩٣/٠٣/٠٣حاسبات ومعلوماتحسن عبد السيد حسن٣
١٩٩٢/٠٩/٠٧ليسانس حقوقحسن على رمضان على محمد٤
١٩٩١/٠١/٢٢ليسانس حقوقحسن على عباس صالح إبراهيم٥
١٩٨٨/٠١/٠٥ليسانس حقوقحسن على على احمد شحاته٦
١٩٩٢/٠٣/١٢ليسانس حقوقحسن فرج زيدان احمد٧
١٩٨٦/٠٥/٣٠ليسانس حقوقحسن فريد أبو زيدحسن٨
١٩٩١/٠٥/١١ليسانس حقوقحسن محمد احمد حسن٩

١٩٨٥/٠٢/٠٣ليسانس حقوقحسن محمد حسن عيسى١٠
١٩٨٩/٠٩/٠٥ليسانس حقوقحسن محمد حسن محمد١١
١٩٨٧/٠٦/٠٣ليسانس ادابحسن محمد حسن محمد١٢
١٩٨٥/٠٣/١٩ليسانس حقوقحسن محمد فتحي حسن محمد١٣
١٩٨٦/١٠/٣٠حاسبات ومعلوماتحسن محمد محمود١٤
١٩٨٩/١٠/١٥ليسانس حقوقحسن محمد محمود الشواربى١٥
١٩٨٩/٠٦/٠٨ليسانس حقوقحسن محمود حسن ابراهيم١٦
١٩٩٢/٠٣/٠١ليسانس حقوقحسن يحيى حسن عرفه١٧
١٩٨٦/٠٧/٢٠السنحسناء جمال محمد عبد العزيز١٨
١٩٨٩/٠٥/١٧ليسانس حقوقحسناء حسام الدين احمد سيد احمد١٩
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس ادابحسناء صبحى محمد٢٠
١٩٨٩/٠٢/٢٦ليسانس حقوقحسنى محمد حسن إبراهيم٢١
١٩٨٧/٠١/١٠ليسانس ادابحسنى محمود محمد سليمان٢٢
١٩٨٧/٠٣/٠٩ليسانس حقوقحسين احمد مجد سعد خطاب٢٣
١٩٨٦/٠٣/٠٥ليسانس حقوقحسين حسن محمود سليمان٢٤
١٩٨٥/٠٥/٠٤حاسبات ومعلوماتحسين رافت مصطفي٢٥
١٩٨٤/٠٦/٢٠ليسانس ادابحسين رمضان حسين رمضان٢٦
١٩٨٧/٠٢/١٣حاسبات ومعلوماتحسين سعيد احمد عسران٢٧

صفحة ١٤١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٠/١٠/١٩ليسانس حقوقحسين سعيد حسنين جمعه٢٨
١٩٩٢/٠٣/٠٩ليسانس حقوقحسين سيد حسين أبو العال٢٩
١٩٨٧/١١/٢٨خدمه اجتماعيةحسين شوقى عبد العظيم٣٠
١٩٨٦/٠٤/٠١نظم معلوماتحسين عبد الزاهر حسين محمد٣١
١٩٩٢/٠٨/٠٥ليسانس حقوقحسين عبد العظيم أبو ضيف عبد الاله٣٢
١٩٨٧/٠٥/٢٢خدمه اجتماعيةحسين عبد المنعم محمد حسن٣٣
١٩٩١/٠٥/٢٣ليسانس حقوقحسين عصام احمد محمود٣٤
١٩٨٦/١٠/١٥ليسانس حقوقحسين على عبد الغنى٣٥
١٩٨٩/٠٤/٠١ليسانس حقوقحسين على محمد محمد٣٦
١٩٩٢/٠٩/١٥ليسانس حقوقحسين عيد حسين لبيب٣٧
١٩٩١/١٢/٠١ليسانس حقوقحسين غريب احمد عبد هللا٣٨
١٩٨٧/١١/٢٩ليسانس حقوقحسين محمد إبراهيم٣٩
١٩٨٥/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةحسين محمد حسين فرج٤٠
١٩٩١/٠١/٠٤ليسانس حقوقحسين محمد سلطان احمد٤١

صفحة ١٤٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٣/١٠/٢١ليسانس حقوقحسين محمد مصطفى شوقي١
١٩٨٣/٠٧/١٠ليسانس حقوقحسين نبيل حسين محمد إبراهيم٢
١٩٩٠/٠٩/٢٨حاسبات ومعلوماتحسين هاشم محروس٣
١٩٨٨/٠٣/١٢حاسبات ومعلوماتحسيني محمد محمد٤
١٩٨٣/٠١/١٥خدمه اجتماعيةحلمى محمد عباس محمد٥
١٩٨٤/٠٥/٢٢خدمه اجتماعيةحماده إبراهيم الهادي٦
١٩٨٨/٠٨/٠٤خدمه اجتماعيةحماده رفاعى الصغير على٧
١٩٨٩/٠٣/١٤ليسانس حقوقحماده عقيلى إدريس ثابت٨
١٩٨٦/٠٩/٢١تربيه حماده محروس مرسى٩

١٩٨٨/٠٥/٢٦ليسانس حقوقحماده محمودتايب محمود١٠
١٩٨٦/٠٢/١٥ليسانس حقوقحماده ميزار عبيد بريك١١
١٩٨٧/١١/٠١ليسانس حقوقحمدان سيد احمد١٢
١٩٨٣/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةحمدان سيد حمدان محمد١٣
١٩٩٠/٠١/٠٧ليسانس حقوقحمدان مصطفى محمد حميده١٤
١٩٨٥/٠٥/١٠خدمه اجتماعيةحمدى احمد عبد الحميد ابو طالب١٥
١٩٨٦/١٠/١٩ليسانس حقوقحمدى احمد محمد جاد الرب١٦
١٩٨٨/١١/١٩حاسبات ومعلوماتحمدي فتحي ذكي١٧
١٩٨٩/٠٩/٠٧زراعةحمدي محمد ابوزيد احمد١٨
١٩٨٥/٠٧/٢٨خدمه اجتماعيةحمدى محمد صالح١٩
١٩٨٤/٠١/٢٤زراعةحمدي محمد محمد سيد٢٠
١٩٨٧/٠٧/٢٥خدمه اجتماعيةحمزه بدوى عبد الحميد بدوى٢١
١٩٩١/٠٧/٠٢حاسبات ومعلوماتحمزه فتحى عبد هللا٢٢
١٩٩٣/٠٩/٢٧ليسانس ادابحنان احمد حسين اسماعيل٢٣
١٩٩٢/٠٦/٠١ليسانس حقوقحنان جمال عبد الرحمن عفيفي٢٤
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس حقوقحنان جمال نادى محمود٢٥
١٩٩٢/٠٧/٠٩بكالوريوس تجارةحنان سيد عبد الوهاب٢٦
١٩٩١/١١/٠٣ليسانس حقوقحنان شوقي يوسف رزق٢٧

صفحة ١٤٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٢/٠٥/٠١ليسانس حقوقحنان عابد أبو اليزيد سالم٢٨
١٩٩٠/١٢/٢٤ليسانس حقوقحنان فتحي احمد محمود السباعي٢٩
١٩٨٥/٠٩/١٥زراعةحنان محسن محمد سرور٣٠
١٩٨٤/٠١/١٨بكالوريوس تجارةحنان محمد احمد محمد٣١
١٩٩٢/٠١/٠١نظم معلوماتحنان محمد حسين محمد٣٢
١٩٨٨/١٢/٠١ليسانس حقوقحنان محمد محمد عبد الهادي٣٣
١٩٩١/٠١/١٤حاسبات ومعلوماتحنان محي الدين محمد٣٤
١٩٩٤/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةحنان مصطفى ابراهيم محمد٣٥
١٩٨٩/٠٤/٢٢حاسبات ومعلوماتحوريه رضا محمد صالح٣٦

صفحة ١٤٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٣/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةبسمه مسعود شعبان عامر١
١٩٩٠/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةبسمه هشام محمد كمال٢
١٩٩٣/١١/٢٧بكالوريوس تجارةبسنت السنوسى على السنوسى٣
١٩٨٩/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةبسنت فارس عبد الوهاب٤
١٩٩٠/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةبسنت محمد عيد٥
١٩٩٣/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةبشاير السيد السيد محمود٦
١٩٩١/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةبشوى كريم عوزه بخيت٧
١٩٨٨/١١/٠٣بكالوريوس تجارةبشوى ميالد وهبه٨
١٩٨٥/٠١/٠١بكالوريوس تجارةبشير سمير الشحات٩

١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةبهاء الدين طاهر عباس١٠
١٩٩٢/٠٢/٠٦بكالوريوس تجارةبهاء الدين محمد عبد الرحمن١١
١٩٨٦/٠٨/٠٧بكالوريوس تجارةبهاء عصام بكر عبد الحميد١٢
١٩٩٠/١٠/٢٢بكالوريوس تجارةبوال رأفت حشمت١٣
١٩٨٤/١١/١٤بكالوريوس تجارةبيتر ابراهيم حبيب عبد الشهيد١٤
١٩٩١/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةبيتر عادل جورج غبلایر١٥
١٩٨٩/٠١/٠١بكالوريوس تجارةبيتر عاطف رياض شحاته١٦
١٩٨٨/٠٨/٠٤بكالوريوس تجارةبيتر عزت رشدى١٧
١٩٨٨/١٢/٣٠بكالوريوس تجارةبيتر مجدي فهيم فرج١٨
١٩٩٢/١٢/٢٤بكالوريوس تجارةبيتر نادر اميل كامل١٩
١٩٩٥/٠٥/٢٧بكالوريوس تجارةبيشوى عاطف رشدى حبيب٢٠
١٩٨٧/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةبيشوى عبد هللا عريان٢١
١٩٩٢/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةبيشوى هاني مفيد رزق٢٢
١٩٩٠/٠٢/٠٦بكالوريوس تجارةبيومي محمد حسن بيومي٢٣
١٩٨٨/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةتاج الدين عصام الدين٢٤
١٩٨٧/٠٧/٢٨بكالوريوس تجارةتامر إبراهيم محمد حسن٢٥
١٩٨٥/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةتامر احمد عبد الرحيم احمد حسن٢٦
١٩٩١/١١/٠٢بكالوريوس تجارةتامر رجب زكى محمد٢٧

صفحة ١٤٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩١/٠٥/٠٢بكالوريوس تجارةتامر سعيد عمر محروس٢٨
١٩٨٤/١٢/٠٢بكالوريوس تجارةتامر شكري احمد رمضان٢٩
١٩٨٥/٠٨/١٥بكالوريوس تجارةتامر عبد اللطيف محمد السيد٣٠
١٩٨٣/١٠/٣١بكالوريوس تجارةتامر محمد على سعيد٣١
١٩٨٦/٠١/٠١بكالوريوس تجارةتامر مصطفى احمد محمد٣٢
١٩٨٦/١٠/٢٥بكالوريوس تجارةتامر مصطفى عبد المنعم موسى٣٣
١٩٩٣/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةتغريد عبد العال كمال٣٤
١٩٩٢/١١/٠١بكالوريوس تجارةتقى محمد محمد٣٥
١٩٩٣/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةتقى ياسر فاروق مصطفى٣٦
١٩٨٤/٠٢/١٢بكالوريوس تجارةتكال بشرى تكال مرقص٣٧
١٩٨٣/٠٢/١٧بكالوريوس تجارةتوفيق سعيد بيومي احمد٣٨

صفحة ١٤٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٠/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةتيسير عزت عبد الحفيظ١
١٩٩١/١١/٠٩بكالوريوس تجارةجاد عبد الرحمن عبد العاطى٢
١٩٨٧/٠١/١٠بكالوريوس تجارةجبر محمد جبر جاب هللا٣
١٩٨٩/١٢/٢٠بكالوريوس تجارةجرجس سعيد عبده٤
١٩٨٣/١١/١٢بكالوريوس تجارةجرجس نبيل طاهر خليل٥
١٩٨٩/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةجرجس نعيم نقوال حنا٦
١٩٩٠/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةجالل حسن جالل حسن٧
١٩٩٢/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةجمال الدين امير شملى٨
١٩٨٨/٠٥/٢٦بكالوريوس تجارةجمال سعيد عبد المنعم٩

١٩٨٤/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةجمال عبد الكريم عبد الباقي١٠
١٩٩١/٠٦/٠٥بكالوريوس تجارةجمال محمد سكران محمد١١
١٩٨٥/٠٣/١٤بكالوريوس تجارةجمال محمد محمد احمد١٢
١٩٩١/٠٤/٠٢بكالوريوس تجارةجهاد احمد الليثى جاد١٣
١٩٨٩/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةجهاد احمد محمود زكى١٤
١٩٩٢/٠١/١٠بكالوريوس تجارةجهاد الدين فتحي عبد هللا١٥
١٩٩٣/٠٨/٠٤بكالوريوس تجارةجهاد جمال احمد محمد١٦
١٩٩٣/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةجهاد جمال حامد الليثى١٧
١٩٩٢/٠٣/١٦بكالوريوس تجارةجهاد عبد هللا طه على طه١٨
١٩٨٧/١١/٠٦بكالوريوس تجارةجهاد كامل رائد محمد١٩
١٩٩٣/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةجهاد محمد توفيق السيد٢٠
١٩٩١/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةجورج جرجس بشرى٢١
١٩٨٧/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةجورج عادل عشم حنا٢٢
١٩٩١/٠٧/٢٩بكالوريوس تجارةجورج عبد المسيح نصر مهنى٢٣
١٩٨٣/٠٧/٢٠بكالوريوس تجارةجورج ميشيل عزيز ميخائيل٢٤
١٩٩١/٠٧/١٩بكالوريوس تجارةجون سعيد حلمي لوندى٢٥
١٩٨٧/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةجون ميخائيل نسيم ميخائيل٢٦
١٩٨٣/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةجيرمين صبحى حنا عياد٢٧

صفحة ١٤٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٨/٠٦/١١بكالوريوس تجارةحاتم إبراهيم عبد المنعم يوسف٢٨
١٩٨٦/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةحاتم احمد عبد الحكيم٢٩
١٩٩١/٠٥/٠٢بكالوريوس تجارةحاتم حسانين محمد شحاته٣٠
١٩٨٦/٠٨/٢٥بكالوريوس تجارةحاتم رفعت عبد الحكيم مصباح٣١
١٩٨٧/٠٧/٢٨بكالوريوس تجارةحاتم صالح قناوى محمد٣٢
١٩٨٣/١٠/٠١بكالوريوس تجارةحاتم محسن محمد نجيب٣٣
١٩٩٠/٠١/٢٩بكالوريوس تجارةحاتم محمود عبد ربه٣٤
١٩٨٩/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةحاتم مصطفى سيد على٣٥
١٩٩٠/٠١/١٦بكالوريوس تجارةحاتم مصطفى محمد مصطفى٣٦
١٩٨٧/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةحازم سمير عبد العاطى٣٧
١٩٩٠/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةحامد محمد احمد جيدر٣٨

صفحة ١٤٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٨/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةحب محمد رأفت السيد١
١٩٨٣/٠٧/١٩بكالوريوس تجارةحسام إبراهيم الدسوقى٢
١٩٨٦/١٠/١٥بكالوريوس تجارةحسام أمين عبد التواب أمين٣
١٩٩٣/٠٥/٠٢بكالوريوس تجارةحسام احمد حسين عبد العظيم٤
١٩٩٠/١٠/١٧بكالوريوس تجارةحسام احمد على احمد٥
١٩٩١/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةحسام اسامه فراج محمد٦
١٩٩٣/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةحسام اشرف مبروك حسن٧
١٩٨٦/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةحسام اشرف محروس٨
١٩٨٦/١٢/٢٨بكالوريوس تجارةحسام الدين ايمن عبد هللا٩

١٩٨٣/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةحسام الدين حسن عبد الكريم١٠
١٩٨٦/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةحسام الدين حسين محمد١١
١٩٩٠/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةحسام الدين خالد لطفى١٢
١٩٨٨/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةحسام الدين عبد اللطيف محمد١٣
١٩٩٠/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةحسام الدين عبده محمد عبده١٤
١٩٨٦/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةحسام الدين محمود زكى عزب١٥
١٩٩٠/١٢/٢٠بكالوريوس تجارةحسام السيد حسن خليل١٦
١٩٩٠/٠٣/٠٢بكالوريوس تجارةحسام جمال سيد احمد١٧
١٩٨٧/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةحسام حسن سيد حميده١٨
١٩٩٠/١٠/٠١بكالوريوس تجارةحسام حسن عبد الفضيل حمزه١٩
١٩٩٠/١١/٢٩بكالوريوس تجارةحسام حسن عبد اللطيف محمد٢٠
١٩٩٠/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةحسام حسن محمد حسن٢١
١٩٩٠/٠٥/٢٤بكالوريوس تجارةحسام سعيد شحاته عبد اللطيف٢٢
١٩٨٤/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةحسام سيد محمد عامر٢٣
١٩٩٠/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةحسام عادل احمد طه٢٤
١٩٩٠/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةحسام عبد الرازق يونس٢٥
١٩٨٣/١١/١٥بكالوريوس تجارةحسام عبد المحسن البلتاجى٢٦
١٩٨٤/٠٥/٠٧بكالوريوس تجارةحسام عمر حسن احمد٢٧

صفحة ١٤٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٠/٠١/٢٥بكالوريوس تجارةحسام محمد رشاد حسين٢٨
١٩٨٤/٠٧/٠٣بكالوريوس تجارةحسام محمد فرج٢٩
١٩٨٤/١٢/٠٦بكالوريوس تجارةحسام محمد مرعى أبو العرب٣٠
١٩٩٢/٠٢/١٠بكالوريوس تجارةحسام مصطفى كامل محمد٣١
١٩٨٥/٠٣/٢١بكالوريوس تجارةحسن جمعه حسن٣٢
١٩٨٨/٠٣/١٤بكالوريوس تجارةحسن حمدي محمد على٣٣
١٩٩٣/٠٢/٠٢بكالوريوس تجارةحسن خالد حسين٣٤
١٩٨٣/١٠/١٠بكالوريوس تجارةحسن سعد الدين مصطفى٣٥
١٩٩٢/٠٥/١٥بكالوريوس تجارةحسن طارق حسن عبد هللا٣٦
١٩٨٨/١١/٠٩بكالوريوس تجارةحسن عادل حسن إبراهيم٣٧
١٩٩٢/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةحسن عبد الكريم فرج البيومى٣٨

صفحة ١٥٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٧/٠٣/٢٠بكالوريوس تجارةحسن على الشوادفى مصطفى١
١٩٩٤/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةحسن على حسن على٢
١٩٩١/١١/٢٦بكالوريوس تجارةحسن فريد حسن٣
١٩٩٢/٠٤/٠٨بكالوريوس تجارةحسن كامل حسين٤
١٩٩١/٠٧/٠٤بكالوريوس تجارةحسن محمد السعيد محمد احمد٥
١٩٨٥/٠٧/٢٥بكالوريوس تجارةحسن محمد حسن البقلى٦
١٩٩٠/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةحسن محمد رجب احمد٧
١٩٨٩/١١/١٢بكالوريوس تجارةحسن معتصم حسن حلمي٨
١٩٩٣/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةحسن ممدوح حسين٩

١٩٩٠/١١/٠٣بكالوريوس تجارةحسن ممدوح عبد الحميد١٠
١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةحسناء على سيد عبد الفتاح١١
١٩٨٣/٠٥/٢٧بكالوريوس تجارةحسنى محمد زكى حسنى١٢
١٩٩١/٠٩/٠٢بكالوريوس تجارةحسين السيد محمد سويلم١٣
١٩٩٢/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةحسين بشندىعبد الحميد مجاهد١٤
١٩٩٢/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةحسين حسن على١٥
١٩٨٤/٠١/١٦بكالوريوس تجارةحسين طه حسين على١٦
١٩٨٥/٠٩/٠٥بكالوريوس تجارةحسين عادل حسين محمد١٧
١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةحسين عبد المنعم حسين١٨
١٩٩٢/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةحسين عربى حسين سيد١٩
١٩٨٦/٠٥/١٤بكالوريوس تجارةحسين على كامل احمد٢٠
١٩٩١/٠٤/٢٠بكالوريوس تجارةحسين محمد كمال احمد٢١
١٩٩٢/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةحكمت كمال الدين دياب٢٢
١٩٨٧/٠٥/١٣بكالوريوس تجارةحماد عمرو عمر فراج٢٣
١٩٨٩/٠٨/١٨بكالوريوس تجارةحماده جمال محمود ثابت٢٤
١٩٩٠/١٠/٠١بكالوريوس تجارةحماده عادل حمدي إبراهيم٢٥
١٩٨٧/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةحمدي صبحى محمد احمد٢٦
١٩٩١/٠٢/١٦بكالوريوس تجارةحمدي على حمدي على٢٧

صفحة ١٥١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٢/٠١/٠١بكالوريوس تجارةحمدي محمد احمد حسانين٢٨
١٩٩١/٠٧/٢٨بكالوريوس تجارةحمدي محمد نجيب٢٩
١٩٨٩/٠٣/٠٢بكالوريوس تجارةحنان إبراهيم محمد٣٠
١٩٨٩/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةحنان حنفي محمد سيد حسن٣١
١٩٨٣/١١/٠٧بكالوريوس تجارةخالد احمد حسانين حسن٣٢
١٩٨٩/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةخالد احمد ذكى سليمان٣٣
١٩٨٧/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةخالد الهادي محمد يوسف٣٤
١٩٩٢/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةخالد باسم عبد الحميد منصور٣٥
١٩٨٤/١٢/٢٧بكالوريوس تجارةخالد جمال عبد الحكيم٣٦
١٩٩٢/٠٦/٠٢بكالوريوس تجارةخالد جمال محمد عبده٣٧
١٩٨٤/٠٥/٢٦بكالوريوس تجارةخالد حسين عبد الحميد٣٨

صفحة ١٥٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٠/٠٢/٠٨بكالوريوس تجارةخالد حلمي السيد امام١
١٩٨٦/٠٧/٢٤بكالوريوس تجارةخالد زكى احمد عبد العاطى٢
١٩٨٦/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةخالد سعد إبراهيم حسن٣
١٩٩٠/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةخالد سعد محمد القلشانى٤
١٩٨٧/١٠/١٠بكالوريوس تجارةخالد سيد رمضان إبراهيم٥
١٩٩١/٠٥/١٤بكالوريوس تجارةخالد شعبان شريعى٦
١٩٩١/١٢/١٨بكالوريوس تجارةخالد عادل عبد المنعم٧
١٩٨٥/٠٢/٢٧بكالوريوس تجارةخالد عاطف عبد المنعم محمد٨
١٩٨٨/٠٧/٠٣بكالوريوس تجارةخالد عبد الموجود احمد٩

١٩٩٤/٠٢/٢٢بكالوريوس تجارةخالد عزت محمود محمد١٠
١٩٨٣/٠٥/٢٨بكالوريوس تجارةخالد عطيه عبد العال حسن١١
١٩٩٠/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةخالد عيد ادريس حسن١٢
١٩٩٣/٠٢/٠٩بكالوريوس تجارةخالد محمد احمد زوام١٣
١٩٨٨/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةخالد محمد الفاروق فؤاد١٤
١٩٨٨/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةخالد محمد حسين محمد١٥
١٩٩٠/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةخالد محمد عبد الرؤوف محمد١٦
١٩٨٤/٠٦/٢٩بكالوريوس تجارةخالد محمد فهمي١٧
١٩٩٠/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةخالد محمد كمال احمد الصاوى١٨
١٩٩٢/٠٤/١٤بكالوريوس تجارةخالد محمد مصطفى مبارز١٩
١٩٨٥/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةخالد مدنى دسوقي محمد٢٠
١٩٩٠/٠٤/١١بكالوريوس تجارةخالد ممدوح قرني محمد٢١
١٩٨٨/٠٢/١٤بكالوريوس تجارةخالد موسى عبد الملك٢٢
١٩٩٠/٠٢/١٠بكالوريوس تجارةخالد ياسر محمود احمد٢٣
١٩٩٢/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةخلود إبراهيم محمد إبراهيم٢٤
١٩٩٢/١٠/٠٦بكالوريوس تجارةخلود خالد عبد السالم٢٥
١٩٨٣/٠٨/٢٣بكالوريوس تجارةداليا احمد سيد خليفه٢٦
١٩٩٣/٠٣/٢٩بكالوريوس تجارةداليا سعيد حسن٢٧

صفحة ١٥٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/١٢/٠٧بكالوريوس تجارةداليا مجدي حسين محمد٢٨
١٩٩٣/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةداليا محمد زكى امام٢٩
١٩٩٣/٠٢/٠٢بكالوريوس تجارةداليا محمد كامل محمد٣٠
١٩٨٣/٠٦/٠٩بكالوريوس تجارةدعاء إبراهيم عبد الصبور٣١
١٩٩٣/١٢/١٦بكالوريوس تجارةدعاء إبراهيم محمد٣٢
١٩٩٣/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةدعاء ثروت دسوقي محمد٣٣
١٩٩٠/٠٢/١٤بكالوريوس تجارةدعاء حسن جابر حسن٣٤
١٩٨٧/٠١/١٦بكالوريوس تجارةدعاء حسين احمد٣٥
١٩٩٠/١١/١٥بكالوريوس تجارةدعاء سامي عبد العزيز٣٦
١٩٩٠/٠٢/١٩بكالوريوس تجارةدعاء شعبان حسن موسى٣٧
١٩٨٧/٠٤/٠٢بكالوريوس تجارةدعاء عبد الحكيم احمد مرسى٣٨

صفحة ١٥٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٣/٠٨/١٥بكالوريوس تجارةدعاء عبد هللا محمد سعيد١
١٩٨٩/١٠/١٠بكالوريوس تجارةدعاء على عبد الراضي٢
١٩٨٧/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةدعاء على عبد الصمد أبو النجا٣
١٩٨٣/٠٥/١٩بكالوريوس تجارةدعاء محمد اشرف على٤
١٩٩٢/٠٤/٢٩بكالوريوس تجارةدعاء محمد حسين محمد٥
١٩٩١/٠١/١٧بكالوريوس تجارةدعاء محمد حفنى سيد٦
١٩٩٢/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةدعاء محمد عبد التواب عبد الرحمن٧
١٩٩٠/١٠/١٥بكالوريوس تجارةدعاء محمد فايز كامل٨
١٩٨٩/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةدعاء محمد محمود القليعى٩

١٩٨٥/١١/٠٩بكالوريوس تجارةدعاء محمد محمود عبد الجواد١٠
١٩٩٤/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةدعاء محمود السيد احمد١١
١٩٩١/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةدعاء مصطفى غريب١٢
١٩٩٣/٠٣/٠٣بكالوريوس تجارةدنيا حمدي حافظ محمود١٣
١٩٩١/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةدنيا سمير محمد مجاهد١٤
١٩٩٤/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةدنيا كمال سعدون سليمان١٥
١٩٨٦/٠٧/٣١بكالوريوس تجارةدنيا وديع معوض١٦
١٩٨٥/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةديانا مدحت ميالد وهبه١٧
١٩٩٠/٠٦/٢١بكالوريوس تجارةديفيد ناصر صادق١٨
١٩٨٧/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةدينا إبراهيم احمد محمد١٩
١٩٩١/٠٣/٠٧بكالوريوس تجارةدينا احمد السيد جاب هللا٢٠
١٩٨٧/٠٧/١٥بكالوريوس تجارةدينا احمد رجب احمد٢١
١٩٩٢/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةدينا ايمن احمد فرج٢٢
١٩٩٢/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةدينا ايمن احمد فرج٢٣
١٩٩٢/٠٩/١٥بكالوريوس تجارةدينا جمال محمد حسن٢٤
١٩٩٣/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةدينا خالد احمد ماهر٢٥
١٩٩٣/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةدينا خالد رمضان٢٦
١٩٨٦/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةدينا رمضان كامل يوسف٢٧

صفحة ١٥٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٣/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةدينا سامي احمد٢٨
١٩٨٨/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةدينا سليمان إبراهيم٢٩
١٩٨٦/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةدينا صبحى جبر٣٠
١٩٩٣/٠٥/١٠بكالوريوس تجارةدينا مجدي عبد المعطى٣١
١٩٨٤/٠٩/٠٤بكالوريوس تجارةدينا محمد احمد حسين٣٢
١٩٩١/٠٣/٢٤بكالوريوس تجارةدينا محمد عصام الدين٣٣
١٩٨٩/٠٣/١٧بكالوريوس تجارةدينا محمد فؤاد٣٤
١٩٨٣/١٠/٠٤بكالوريوس تجارةدينا محمد فتحي عبد الرحمن٣٥
١٩٩٠/١٠/١٣بكالوريوس تجارةدينا محمد فتحي عبد الرحمن٣٦
١٩٩١/٠٨/١١بكالوريوس تجارةدينا محمد محمد مرسى الدويك٣٧
١٩٨٩/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةدينا مصطفى سيد السيد٣٨

صفحة ١٥٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٨/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةراجيا رضا عبد ربه١
١٩٨٣/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةراقيه حسين حلمي٢
١٩٨٨/١١/٢٠بكالوريوس تجارةرامز بكرى لطفى٣
١٩٨٨/١٠/٠١بكالوريوس تجارةرامي إبراهيم عبد الرازق٤
١٩٨٩/٠١/١١بكالوريوس تجارةرامي احمد ممدوح محمد٥
١٩٩١/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةرامي جمال عبد التواب٦
١٩٩٠/١٢/١٥بكالوريوس تجارةرامي جمال عبد المجيد٧
١٩٩٠/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةرامي رضا صالح طه٨
١٩٨٥/٠٧/٠٩بكالوريوس تجارةرامي سعيد مصطفى إبراهيم٩

١٩٨٦/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةرامي فضل نجيب نخله١٠
١٩٨٧/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةرامي محمد عزت طه١١
١٩٨٥/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةرامي محمد محمد دسوقي١٢
١٩٩٢/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةرانا فرج رمضان١٣
١٩٩٠/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةراندا عيسى محمد محمود١٤
١٩٨٩/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةراندا محمد رفعت فهمي١٥
١٩٩١/١٠/٢٣بكالوريوس تجارةراندا مرزوق زكى محمد١٦
١٩٨٤/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةرانيا احمد عبد العال تايب١٧
١٩٨٦/١٢/٢١بكالوريوس تجارةرانيا السيد القطب السعيد١٨
١٩٨٣/٠٨/١١بكالوريوس تجارةرانيا رضا عبد المولى محمد١٩
١٩٩٣/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةرانيا سيد حسن حسن٢٠
١٩٨٩/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةرانيا محمد السيد على نصر٢١
١٩٩٠/١٢/١٠بكالوريوس تجارةرانيا منير السيد محسب٢٢
١٩٨٣/١١/٠٥بكالوريوس تجارةراويه عبد هللا عبد العزيز٢٣
١٩٨٨/٠٢/١٧بكالوريوس تجارةرباب محمد إبراهيم حسين٢٤
١٩٨٨/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةرجب شعبان محمد على٢٥
١٩٩٢/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةرحاب أمين إبراهيم محمد٢٦
١٩٩٢/٠٨/٢٢بكالوريوس تجارةرحاب اشرف السيد على٢٧

صفحة ١٥٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٥/١٢/٣٠بكالوريوس تجارةرحاب عاطف محمد عبد اللطيف٢٨
١٩٨٤/١٠/٠١بكالوريوس تجارةرحاب فايز محمد على٢٩
١٩٨٧/١١/٠٤بكالوريوس تجارةرحاب محمد أمين أبو رجيله٣٠
١٩٨٨/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةرحاب محمد طه محمد شحاته٣١
١٩٨٩/٠٦/٠٣بكالوريوس تجارةرحمه محسن عبد الحميد مهران٣٢
١٩٩١/١٢/١٤بكالوريوس تجارةرشا رجب حسن بشير٣٣
١٩٨٤/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةرشا سيد عبد الحميد٣٤
١٩٩٢/٠٨/٣٠بكالوريوس تجارةرشا عبد هللا أبو المجد عبد هللا٣٥
١٩٨٣/٠٨/٠٤بكالوريوس تجارةرشا محمد سيد عمر٣٦
١٩٩٠/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةرشا مسعد مصطفى السقا٣٧
١٩٨٣/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةرشاد السيد على السيد إبراهيم٣٨

صفحة ١٥٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٣/٠٢/٢٥بكالوريوس تجارةرشاد ممدوح عبد العزيز محمد١
١٩٨٦/١٠/٢٥بكالوريوس تجارةرضا إبراهيم شاكر احمد٢
١٩٨٦/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةرضا صالح كمال على٣
١٩٩٢/٠٣/٢٤بكالوريوس تجارةرضا عاشور عبد الوهاب جالل٤
١٩٨٥/٠٧/٢٠بكالوريوس تجارةرضا محمود عبد الرسول٥
١٩٩١/١٠/١١بكالوريوس تجارةرضوى إبراهيم عبد الرازق٦
١٩٩٣/٠١/١٣بكالوريوس تجارةرضوى السيد حسن محمود٧
١٩٩٢/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةرضوى جالل رجب محمد٨
١٩٨٩/٠٢/٠٧بكالوريوس تجارةرضوى حسين احمد خليل٩

١٩٨٩/٠٩/٠٥بكالوريوس تجارةرضوى درويش مصطفى١٠
١٩٨٩/٠١/٢٩بكالوريوس تجارةرغده إسماعيل نصر الدين١١
١٩٩٠/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةرغده حسن عبد الرحمن١٢
١٩٨٨/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةرغده مدحت رشدى الجبالى١٣
١٩٩٢/٠٨/٢٠بكالوريوس تجارةرمضان عبد الباسط عبد الصمد١٤
١٩٩٠/٠٤/١٢بكالوريوس تجارةرمضان نصحى كريم مهران١٥
١٩٩٤/٠٣/٠٣بكالوريوس تجارةرنا جمال السيد مصطفى١٦
١٩٨٧/١١/١٢بكالوريوس تجارةرندا جمال الدين محمد على١٧
١٩٨٩/٠٦/٢٨بكالوريوس تجارةرندا حمدي جالل شعت١٨
١٩٩٠/١١/٢٩بكالوريوس تجارةرندا سيد عبد الحليم عشوش١٩
١٩٨٣/٠٨/٢٥بكالوريوس تجارةرنين محمد أنور سيد٢٠
١٩٨٩/١١/٢٩بكالوريوس تجارةرومانى حنا مايكل٢١
١٩٨٣/١٢/١٥بكالوريوس تجارةرومانى كامل ملك قلته٢٢
١٩٩٢/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةروناء سيد سعيد إبراهيم٢٣
١٩٨٣/١٢/١٠بكالوريوس تجارةريحاب حسن محمود حسن٢٤
١٩٨٩/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةريم طارق كمال عبد القادر٢٥
١٩٩١/٠٩/٠٤بكالوريوس تجارةريم فتحي فتحي حمايل٢٦
١٩٨٤/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةريم مجدي أبو زيد محمد٢٧

صفحة ١٥٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٣/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةريم محمد احمد كمال٢٨
١٩٩٠/١٢/٠١بكالوريوس تجارةريهام إبراهيم عبد الرحمن٢٩
١٩٩٢/٠٣/١٦بكالوريوس تجارةريهام أبو المكارم محمود عبد الرحيم٣٠
١٩٨٤/٠٢/١٠بكالوريوس تجارةريهام احمد عبد الحافظ٣١
١٩٨٩/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةريهام جمال احمد محمد٣٢
١٩٩٣/٠٧/١٥بكالوريوس تجارةريهام جمال عبد هللا دسوقي٣٣

صفحة ١٦٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/٠١/٣٠خدمه اجتماعيةحيان حمدي عالم عطيه١
١٩٩٢/٠١/١٢ليسانس حقوقخالد احمد احمد حسن٢
١٩٩١/٠٦/١٠ليسانس ادابخالد احمد سالمة٣
١٩٨٧/٠٧/٠١ليسانس حقوقخالد احمد عبد العاطى احمد متولي٤
١٩٨٣/١٠/٢٣زراعةخالد احمد محمد عبدهللا٥
١٩٨٨/١١/٠٣بكالوريوس تجارةخالد احمد محمود محمد٦
١٩٨٨/٠٢/١٧ليسانس حقوقخالد جابر محمد على٧
١٩٩٢/٠٢/١٢حاسبات ومعلوماتخالد جالل الدين فاروق٨
١٩٨٦/٠٦/١٧ليسانس ادابخالد جمال الدين يوسف حسنين٩

١٩٨٨/٠٥/٠٧ليسانس حقوقخالد حافظ شحات الكرداسى١٠
١٩٨٧/٠٤/٠١ليسانس حقوقخالد حسن عطيه السيد الطنانى١١
١٩٩٢/٠٤/٢١بكالوريوس تجارةخالد رضا محمد سالم١٢
١٩٨٩/١١/١٧ليسانس حقوقخالد رضا مصطفى عبد المقصود١٣
١٩٨٧/٠٩/١٧السنخالد سامى عبد العزيز١٤
١٩٨٣/٠٨/٢٥ليسانس حقوقخالد سعيد عبد المجيد حجازى١٥
١٩٩١/٠٢/٢٣نظم معلوماتخالد سعيد على على١٦
١٩٨٦/٠٦/١١تربيةخالد سيد رجب١٧
١٩٩٢/٠٦/٠٨نظم معلوماتخالد سيف الدين احمد١٨
١٩٨٨/٠٥/٣٠ليسانس حقوقخالد شعبان إبراهيم عمر١٩
١٩٨٩/١٠/٢٠ليسانس حقوقخالد شوقي زكى محمود عنبه٢٠
١٩٨٨/١٠/٢٣خدمه اجتماعيةخالد صالح الغريب منصور٢١
١٩٩١/٠٧/١٥ليسانس حقوقخالد عبد التواب إبراهيم عبد السالم٢٢
١٩٨٨/١٢/٢٥ليسانس حقوقخالد عبد الحميد السيد عبد الحافظ٢٣
١٩٨٥/٠٤/٢٦خدمه اجتماعيةخالد عبد الظاهر محمد ابو زيد٢٤
١٩٨٩/١١/٢١ليسانس حقوقخالد عبد العال السباعي عبده٢٥
١٩٩٠/٠٧/٣٠ليسانس حقوقخالد عبد العظيم محمد أنور٢٦
١٩٨٩/١١/٢٠ليسانس ادابخالد عبد الغفار سعد٢٧

صفحة ١٦١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٨/٠٤/٢٣ليسانس حقوقخالد عبد الناصر محمد٢٨
١٩٨٩/٠٧/١٣حاسبات ومعلوماتخالد عبد النبى محمد٢٩
١٩٨٩/٠٦/٠٩ليسانس حقوقخالد عزت عبد القادر عشوب٣٠
١٩٨٨/١٢/١٥حاسبات ومعلوماتخالد على ابراهيم٣١
١٩٩٠/١١/١٥ليسانس حقوقخالد على حسين محمد٣٢
١٩٨٦/١٠/١٢ليسانس ادابخالد متولى السيد متولى٣٣
١٩٨٩/٠٢/٢٢ليسانس ادابخالد مجدى عبد الرازق٣٤
١٩٩٠/٠٩/٢٤خدمه اجتماعيةخالد محسن محمد٣٥
١٩٨٥/١٢/١٧حاسبات ومعلوماتخالد محمد احمد٣٦
١٩٨٥/٠٣/٢٠ليسانس حقوقخالد محمد احمد جنيدى٣٧
١٩٩٢/٠٨/٢٧ليسانس حقوقخالد محمد حبشى حنفي٣٨
١٩٨٨/٠٩/٣٠حاسبات ومعلوماتخالد محمد فؤاد٣٩
١٩٨٥/١٢/١١خدمه اجتماعيةخالد محمد محمد ابراهيم٤٠
١٩٨٨/٠٨/٢٥بكالوريوس تجارةخالد محى الدين كامل٤١

صفحة ١٦٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٩/٠١/٢٥ليسانس حقوقخالد نصار عبد المنعم١
١٩٩١/٠٢/١٤ليسانس حقوقخالد وليد احمد محمد الشرقاوى٢
١٩٩١/٠١/٠١ليسانس حقوقخديجه محمد بهجت٣
١٩٩٠/٠٣/٠٣ليسانس ادابخلود احمد شعراوى ابراهيم٤
١٩٩٠/٠٩/٠١ليسانس حقوقخلود احمد عبد الرحمن عبد هللا٥
١٩٨٦/٠٤/٢٩خدمه اجتماعيةخلود بسطامى امام٦
١٩٩٤/٠١/٢٢ليسانس حقوقخلود خالد عبد الفتاح محمد٧
١٩٩١/٠١/٢٢ليسانس حقوقخلود خليل محمود خليل٨
١٩٩٢/٠٩/٢٥خدمه اجتماعيةخلود عادل محمد صالح٩

١٩٩٢/١١/١٤ليسانس حقوقخلود عبد الرحيم وهبه١٠
١٩٩٠/١٠/٣١ليسانس ادابخلود عثمان عبده١١
١٩٨٧/٠٨/٠٣ليسانس حقوقخلود على احمد حلمي١٢
١٩٩٢/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةخلود عيسى محمد عيسى١٣
١٩٩٢/٠٨/٠١ليسانس ادابخلود محسن محمدى١٤
١٩٨٧/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةخلود محمد ابراهيم السيد١٥
١٩٩٢/٠٥/٢٤ليسانس ادابخلود محمد امين عبد الرحمن١٦
١٩٩٤/٠٣/٣١ليسانس حقوقخلود محمد سيد عبده١٧
١٩٩١/٠٩/٢٠ليسانس حقوقخلود محمد عبد المنعم الصباغ١٨
١٩٩٣/٠٢/٠١ليسانس حقوقخلود محمد محمد عبد المنعم١٩
١٩٩٣/٠٧/١١نظم معلوماتخلود محى سعودى٢٠
١٩٨٧/٠٦/٠١خدمه اجتماعيةخليفه عبد المحسن احمد٢١
١٩٨٨/٠١/١٥خدمه اجتماعيةخليفه مرعى محمد خلف هللا٢٢
١٩٩٣/٠١/٠٤حاسبات ومعلوماتداليا ابو عمده ادريس٢٣
١٩٩٢/١٢/٠٢ليسانس حقوقداليا احمد عبد العال السيد٢٤
١٩٨٨/٠٨/٠١لغات و ترجمهداليا احمد محمد كمال٢٥
١٩٨٥/٠٤/٣٠ليسانس حقوقداليا احمد محمد محمود٢٦
١٩٩٣/٠٧/٠٤حاسبات ومعلوماتداليا السيد ابراهيم٢٧

صفحة ١٦٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٢/٠٨/٠١ليسانس حقوقداليا السيد على عبد العظيم٢٨
١٩٨٧/٠٢/٢٦خدمه اجتماعيةداليا بدر يوسف بدر٢٩
١٩٩٢/١٢/٠٨بكالوريوس تجارةداليا حسن محمود الطيب٣٠
١٩٩٢/٠٩/٢١ليسانس ادابداليا حسن نعيم٣١
١٩٨٣/٠١/٠٨خدمه اجتماعيةداليا حسنى سيد٣٢
١٩٨٨/١١/٢٨السنداليا زكريا عبد الغنى٣٣
١٩٩٣/٠١/١٥ليسانس حقوقداليا سعيد زكى احمد٣٤
١٩٨٥/٠٦/٢٦ليسانس ادابداليا شحاته عبد الحميد٣٥
١٩٨٨/٠١/٠١ليسانس حقوقداليا صبره السيد صبره٣٦
١٩٨٨/٠٣/٢٤ليسانس حقوقداليا عبد الرؤوف صابر السيد٣٧
١٩٩٠/٠١/٠٧ليسانس حقوقداليا عبد العظيم إسماعيل٣٨
١٩٩٠/٠٨/٢٧ليسانس حقوقداليا عبد الكريم احمد السيد٣٩
١٩٨٦/٠١/٠٥ليسانس حقوقداليا عبد النبي عبد الجابر٤٠
١٩٨٦/١٢/١٨ليسانس حقوقداليا محمد إبراهيم موس٤١

صفحة ١٦٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩١/٠٢/١٣ليسانس حقوقداليا محمد فؤاد احمد١
١٩٨٥/٠٨/٠٤ليسانس حقوقداليا محمد محمد شعبان٢
ليسانس ادابداليا محمد محمود على٣
١٩٨٦/٠٥/١١ليسانس حقوقداليا محمد مرسى محمد٤
١٩٨٦/٠٨/١٠خدمه اجتماعيةداليا مصطفى عبد الحليم عطيه٥
١٩٨٥/٠٩/٠٥ليسانس حقوقداليا منير عباس عبد الرازق٦
١٩٩٠/١١/١٢خدمه اجتماعيةدعاء ابراهيم محمد محمد٧
١٩٨٦/٠٥/١٦تربيةدعاء احمد محمد احمد٨
١٩٨٧/٠٣/٠١خدمه اجتماعيةدعاء احمد همام محمد٩

١٩٨٥/٠٤/٢٤حاسبات ومعلوماتدعاء السيد شحاتة١٠
١٩٨٤/٠٧/٠٤حاسبات ومعلوماتدعاء بهاء الدين حلمي١١
١٩٩٠/٠٥/١٥خدمه اجتماعيةدعاء جالل احمد حافظ١٢
١٩٩٠/١٢/٠٢ليسانس ادابدعاء حسن قاسم١٣
١٩٨٣/١٢/٠١ليسانس ادابدعاء حسن محمد محمد١٤
١٩٨٤/٠٧/١٩ليسانس ادابدعاء حسين امين١٥
١٩٨٨/٠٧/٢٧خدمه اجتماعيةدعاء حمدتو محمد عطا هللا١٦
١٩٨٦/١٠/٢٦ليسانس حقوقدعاء حمدي فاضل احمد١٧
١٩٩٢/٠٧/١٠ليسانس حقوقدعاء خالد حسنى على١٨
١٩٨٤/٠٧/٢٣خدمه اجتماعيةدعاء رضا عباس ابراهيم١٩
١٩٨٦/٠٤/١٧ليسانس حقوقدعاء رمضان الكيالنى احمد٢٠
١٩٨٦/٠٢/٢٢ليسانس حقوقدعاء سامي عبد البارى٢١
١٩٩٢/٠٦/٠٥زراعةدعاء سليمان محمد٢٢
١٩٩٠/٠١/١١ليسانس ادابدعاء سيد عبد المحفوظ٢٣
١٩٩١/٠٦/١٦خدمه اجتماعيةدعاء شحاته عبد هللا شحاته٢٤
١٩٨٣/٠٤/٠٦بكالوريوس تجارةدعاء شوقى عبد المعطى عبد الهادى٢٥
١٩٩٠/٠٨/٢٩ليسانس حقوقدعاء صابر حسن حسن على٢٦
١٩٩١/٠٢/١٤ليسانس حقوقدعاء صالح الدين محمد عبد الفتاح٢٧

صفحة ١٦٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٦/٠٢/١٢خدمه اجتماعيةدعاء عادل احمد ابراهيم٢٨
١٩٨٣/٠٩/١٥ليسانس ادابدعاء عاطف احمد محمد٢٩
١٩٩٠/١٠/٠١السندعاء عبد السميع محمد على٣٠
١٩٩٠/٠٤/٢٨ليسانس ادابدعاء فاروق فرغلى٣١
١٩٩٣/٠٩/٣٠ليسانس حقوقدعاء فايز فؤاد عبد الفتاح٣٢
١٩٨٦/١٠/٣٠خدمه اجتماعيةدعاء فتحي محمد نصر٣٣
١٩٩٣/٠٦/١٣خدمه اجتماعيةدعاء فريد شوقى سيد٣٤
١٩٨٩/٠٧/١٠ليسانس ادابدعاء ماهر محمود٣٥
١٩٩٠/٠٥/١٩ليسانس حقوقدعاء محمد احمد احمد٣٦
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةدعاء محمد المهدى سعد المهدى٣٧
١٩٨٩/٠٦/٠٥ليسانس ادابدعاء محمد النجار مهران٣٨
١٩٩٠/٠٩/١٢خدمه اجتماعيةدعاء محمد جاد الرب٣٩
١٩٨٩/٠٨/٠٢ليسانس حقوقدعاء محمد رشدى الخولى٤٠
١٩٨٩/٠٨/٠٢ليسانس ادابدعاء محمد عبد المنصف طاحون٤١

صفحة ١٦٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٣/٠٥/٠٧ليسانس ادابدعاء محمد على محمد١
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقدعاء محمد مصطفى حامد٢
١٩٨٨/٠١/٠٥خدمه اجتماعيةدعاء محمود فهمى احمد٣
١٩٨٩/٠٣/٢٤ليسانس حقوقدعاء محمود محمد إبراهيم٤
١٩٩٣/٠٣/٠٢ليسانس حقوقدعاء ناصر عثمان رمضان٥
١٩٨٨/١١/١٨خدمه اجتماعيةدعاء نبيل عبد المعبود حبيب٦
١٩٨٧/١٢/١٥ليسانس حقوقدعاء يوسف عبد العزيز السيد٧
١٩٩٢/٠٩/١٤ليسانس حقوقدنيا احمد فؤاد السيد عبد ربه٨
١٩٨٥/٠٤/٢٨ليسانس حقوقدنيا احمد محمد طه طه٩

١٩٩٠/٠٦/٠٣ليسانس حقوقدنيا السيد محمد حبيب١٠
١٩٩٢/٠٧/٢٤ليسانس حقوقدنيا جمعه محمود على١١
١٩٨٨/٠٩/٢٧ليسانس حقوقدنيا حلمي محمود محمد١٢
١٩٩٠/٠٥/٠٣بكالوريوس تجارةدنيا سالم حسين سالم١٣
١٩٨٥/٠٩/٠١ليسانس حقوقدنيا صالح الدين عبد الرحمن١٤
١٩٩١/٠٧/٠١ليسانس حقوقدنيا صالح ممدوح محمد إسماعيل١٥
١٩٨٧/٠١/٠٤ليسانس حقوقدنيا عاطف محمد صادق١٦
١٩٩٣/٠٨/١٥ليسانس حقوقدنيا عاطف محمد عفيفي١٧
١٩٩١/٠٩/٠٤ليسانس حقوقدنيا عبد القادر احمد احمد١٨
١٩٩٣/٠٨/٢٥ليسانس حقوقدنيا عالم عبد العال عبد الرحمن١٩
١٩٩٠/٠٨/٢٧ اقتصاد دنيا عيد مسعد الباز٢٠
١٩٨٥/١٢/١٥ليسانس حقوقدنيا فرج حسن حسن شعراوى٢١
١٩٩٢/٠٩/٠٦ليسانس حقوقدنيا محمد السيد احمد خليل٢٢
١٩٩٢/٠٥/١١ليسانس حقوقدنيا معوض إسماعيل معوض٢٣
١٩٩٣/٠٣/٠٢ليسانس حقوقدنيا هشام احمد محمود٢٤
١٩٨٨/٠٦/٠١ليسانس حقوقديانا وجدى وليم فهمي٢٥
١٩٩٠/٠٨/٠٩حاسبات ومعلوماتديفيد جرجس ميخائيل٢٦
١٩٩٢/٠٢/٠٧ليسانس حقوقديفيد وجدي أديب٢٧

صفحة ١٦٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/١١/٢٤ليسانس حقوقدينا إبراهيم عبد اللطيف٢٨
١٩٩٠/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةدينا احمد صدقى محمد٢٩
١٩٨٦/١١/٠٤خدمه اجتماعيةدينا احمد عبد المجيد فرج٣٠
١٩٨٧/١٠/٢٥ليسانس ادابدينا احمد محمود نصر٣١
١٩٩٣/٠٤/٢٢ليسانس حقوقدينا ثروت حسن عمر عواد٣٢
١٩٩١/٠٧/٢٧خدمه اجتماعيةدينا جمال احمد طه٣٣
١٩٩٣/٠٧/١٧بكالوريوس تجارةدينا جمال سيد محمد٣٤
١٩٨٧/١٠/١٨تربيةدينا حسن حامد محمد٣٥
١٩٩٠/١٢/٢٠ليسانس حقوقدينا حسين محمد إبراهيم٣٦
١٩٩٤/٠١/٠٢زراعةدينا خالد عنتر حسين٣٧
١٩٩١/٠٥/١٢ليسانس حقوقدينا رجب عادل محمد٣٨
١٩٩١/١٢/٠٦ليسانس حقوقدينا زكريا سعد محمد سالم٣٩
١٩٨٧/٠٨/٢٥ليسانس حقوقدينا سامح عبد اللطيف٤٠
١٩٨٩/٠٣/٢٨خدمه اجتماعيةدينا سيد حسن عباس٤١

صفحة ١٦٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩١/٠٣/٢٣لغات و ترجمهدينا سيد عبد هللا محمد١
١٩٩١/١٠/٠١السندينا شريف محمد الصادق٢
١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس ادابدينا شريف محمد الصادق٣
١٩٨٣/١١/٢٥ليسانس حقوقدينا شوقى شديد محمد٤
١٩٨٩/١٠/٢٣ليسانس حقوقدينا صالح السيد عمر٥
١٩٨٥/٠١/٢٤خدمه اجتماعيةدينا صالح عبد العزيز حجازي٦
١٩٨٧/١٠/٠١خدمه اجتماعيةدينا صالح فؤاد احمد٧
١٩٨٧/٠٨/٢٨خدمه اجتماعيةدينا ضياء الدين حسنى٨
١٩٩١/٠٧/١٦حاسبات ومعلوماتدينا عبد العظيم٩

١٩٨٩/١١/٠١ليسانس ادابدينا عبد هللا محمد حامد١٠
١٩٨٩/٠٦/٠٥ليسانس حقوقدينا فتحي نبوى عطية١١
١٩٨٨/٠٣/٠١خدمه اجتماعيةدينا فرج عبد المالك فرج١٢
١٩٨٦/١٢/٢٧بكالوريوس تجارةدينا ماجد فؤاد حامد١٣
١٩٩٢/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةدينا مجدى محمد البكرى١٤
١٩٨٥/١٢/٢١ليسانس ادابدينا مجدى محمد المسلمى١٥
١٩٨٩/١٠/٠٩خدمه اجتماعيةدينا مجدي محمد عباس١٦
١٩٩٣/٠٧/٢٨ليسانس حقوقدينا مجدي محمود عبد المنعم١٧
١٩٩٣/٠٥/٢٢ليسانس ادابدينا محسن عبد المولى محمد١٨
١٩٨٦/٠٨/٠٩خدمه اجتماعيةدينا محمد احمد محمد١٩
١٩٨٦/٠١/٢١بكالوريوس تجارةدينا محمد طلعت ابراهيم٢٠
١٩٨٣/٠٢/٠١السندينا محمد عبد السالم رضوان٢١
١٩٨٨/٠٩/٠٥بكالوريوس تجارةدينا محمد محسن صالح الدين٢٢
١٩٨٧/٠٧/٠٣حاسبات ومعلوماتدينا محمود محمد٢٣
١٩٨٩/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةدينا مدحت عزمى اسالم٢٤
١٩٨٧/١٢/٠٧نظم معلوماتدينا هشام مصطفى حسن٢٥
١٩٨٩/٠٧/١١ليسانس حقوقذكى صالح الدين ذكى محمد٢٦
١٩٩١/٠١/٢٦ليسانس حقوقرؤف احمد مصطفى مصطفى٢٧

صفحة ١٦٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/٠٣/٠٩ليسانس حقوقرؤف حسين فؤاد سليمان٢٨
١٩٩٣/٠١/٠٤ليسانس حقوقرؤوف شمس الدين محمد٢٩
١٩٨٥/١٠/٢٠السنرائد عطا صدقى عبد الملك٣٠
١٩٨٦/٠٨/٢٤ليسانس حقوقرائف رشاد على عبد المعطى٣١
١٩٨٩/٠٤/١٣ليسانس حقوقرائف سعيد عبد العزيز محمد٣٢
١٩٩١/٠٣/٣١حاسبات ومعلوماترائف محسن محمد٣٣
١٩٨٦/٠٨/١٢حاسبات ومعلوماترامز موريس الكان٣٤
١٩٨٣/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةرامى السيد سعيد احمد٣٥
١٩٨٥/١٢/٣٠ليسانس حقوقرامي السيد محمد موسى٣٦
١٩٨٩/١١/٠١زراعةرامي جمال حلمي اسكندر٣٧
١٩٩٢/٠٢/١٥ليسانس حقوقرامي جمال عبد الحليم خليل٣٨
١٩٨٥/٠٤/١٨خدمه اجتماعيةرامي حسنى حسن حسن٣٩
١٩٨٨/٠١/٢٩حاسبات ومعلوماترامى حلمى عزمى٤٠
١٩٩١/٠٢/٠٨ليسانس حقوقرامي خالد محمد البهواشى٤١

صفحة ١٧٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٣/٠٩/١٨ليسانس حقوقرامي رجب على بدوى١
١٩٨٤/٠٥/٢٣ليسانس حقوقرامي رضوان محمود أبو زيد٢
١٩٨٨/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماترامى صبرى حنفى٣
١٩٨٤/٠٥/١١حاسبات ومعلوماترامى طاهر احمد على٤
١٩٨٥/٠٨/٣١حاسبات ومعلوماترامي طه محمد عطية٥
١٩٨٦/٠٥/١١ليسانس حقوقرامي عادل سيد إبراهيم٦
١٩٨٣/٠٨/٢٧ليسانس حقوقرامى عبد الرؤف محمد مدكور٧
١٩٨٦/٠٢/٠٩حاسبات ومعلوماترامى عصام الدين فريد٨
١٩٨٩/٠٢/٠٤حاسبات ومعلوماترامي عمادالدين شعبان٩

١٩٨٦/١٠/٢٨حاسبات ومعلوماترامي عنتر سيف النصر١٠
١٩٨٨/٠٣/٠١ليسانس حقوقرامي فوزي صادق  مندى١١
١٩٩٠/٠٨/٢٢ليسانس حقوقرامي محمد احمد احمد١٢
١٩٩٠/١١/١٩ليسانس حقوقرامي محمد محمد حسن١٣
١٩٨٥/٠٩/٠٦خدمه اجتماعيةرامى محمود سيد حسن١٤
١٩٨٥/٠٧/٢١ليسانس حقوقرامي مسعد عبد اللطيف عبد الفتاح١٥
١٩٩١/٠٨/٠٥ليسانس حقوقرامي نصر سعد سويفى١٦
١٩٨٦/٠٨/٢٩السنرانا توفيق رجب متولى١٧
١٩٩١/١٠/٢٢ليسانس حقوقرانا زكريا جابر بدر١٨
١٩٨٩/٠٥/٢٩خدمه اجتماعيةرانا عاطف سعد حسن١٩
١٩٨٩/٠٥/١٦ليسانس ادابرانا عاطف شريف محمد٢٠
١٩٩٤/٠١/٢٠ليسانس حقوقرانا محمد حمدي إبراهيم٢١
١٩٩٠/٠١/١٥ليسانس ادابرانا محمد محمد محمد٢٢
١٩٨٥/١٢/٠٣ليسانس حقوقراندا عادل احمد احمد٢٣
١٩٨٧/١١/٢٨ليسانس حقوقراندا فكرى عبد التواب٢٤
١٩٩١/١١/٢٨ليسانس حقوقراندا نصر محمود الحسيني٢٥
١٩٩١/١٠/٢٣خدمه اجتماعيةرانده عادل نور الدين٢٦
١٩٩٠/١١/٠١ليسانس حقوقرانده عبده على محمد٢٧

صفحة ١٧١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٩/٠٤/١٦حاسبات ومعلوماترانيا احمد اسماعيل٢٨
١٩٩٠/٠٦/٢٣خدمه اجتماعيةرانيا احمد محمد عبد النبي٢٩
١٩٩١/٠٥/٢١زراعةرانيا حسن محمد ابراهيم٣٠
١٩٩٢/٠١/٠٩خدمه اجتماعيةرانيا حسنى محمود تركى٣١
١٩٩٢/٠٢/٠٧نظم معلوماترانيا حسين محمد محمد٣٢
١٩٨٦/٠٦/٢١ليسانس حقوقرانيا حمدي على مسعود٣٣
١٩٨٨/٠٦/١٠السنرانيا خالد كمال عبد الحميد٣٤
١٩٩٢/٠١/٠٩خدمه اجتماعيةرانيا عاطف احمد محمد٣٥
١٩٨٤/٠٨/١٨ليسانس حقوقرانيا عباس داهش سالمه٣٦
١٩٨٤/٠١/٢٤خدمه اجتماعيةرانيا عبد الجواد على عثمان٣٧
١٩٩٢/٠١/٢٥ليسانس حقوقرانيا على حسن محمد٣٨
١٩٩٠/٠٦/٢٠ليسانس حقوقرانيا فكرى فهمي عواد٣٩
١٩٩٠/١٠/٠١السنرانيا كتكوت يوسف بيبرس٤٠
١٩٨٤/٠٦/٠١حاسبات ومعلوماترانيا كمال سيد جاد٤١

صفحة ١٧٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٩/٠٧/٠٣السنرانيا مجدى الحسينى١
١٩٨٩/٠٣/١٦خدمه اجتماعيةرانيا محسن عبد السالم عبد هللا٢
١٩٩١/١١/٣٠ليسانس ادابرانيا محمد ابراهيم٣
١٩٨٩/١١/١٨ليسانس حقوقرانيا محمد احمد شاهين٤
١٩٩٢/٠٨/٠٣ليسانس حقوقرانيا محمد السعيد عبد المقصود٥
١٩٨٩/١٠/٢٤ليسانس حقوقرانيا محمد على احمد٦
١٩٨٦/٠٨/٠١ليسانس حقوقرانيا محمد على على٧
١٩٩١/٠٣/١٠ليسانس حقوقرانيا محمد على مصطفى٨
١٩٨٥/٠٩/٠٢بكالوريوس تجارةرانيا محمود السيد عبد هللا٩

١٩٨٤/٠٩/٢٩ليسانس حقوقرانيا مصطفى عبد الخالق مصطفى١٠
١٩٩١/٠٨/٢٤ليسانس حقوقرانيا وصفى عريان جيد١١
١٩٨٩/١٢/٢٨ليسانس ادابرانيا وهبه عيسوى١٢
١٩٨٥/١٠/١٨خدمه اجتماعيةرباب حسن محمد عبد الحميد١٣
١٩٨٩/٠٧/٠٨ليسانس ادابرباب حسين محمد١٤
١٩٩٣/٠٥/١٤ليسانس حقوقرباب سيد محمود محمد١٥
١٩٨٧/٠١/٢٩ليسانس حقوقرباب صفوت عبد الرحمن حسن١٦
١٩٨٤/٠٧/١٤ليسانس حقوقرباب محمود عبد العزيز محمد١٧
١٩٩٣/٠٣/٠١ليسانس حقوقرباب نبيل محمد حسنى١٨
١٩٨٧/٠١/٠٨ليسانس حقوقربيع حمدي محمد عبد الرحمن١٩
١٩٨٥/١٢/١٤ليسانس حقوقربيع شعبان سيد احمد٢٠
١٩٩٣/٠٧/٠٤ليسانس حقوقرجاء طارق عبد الغنى سيد٢١
١٩٨٤/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةرجاء نصر فرغلي احمد٢٢
١٩٨٣/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةرجائى طلعت على محمد٢٣
١٩٨٥/٠٤/٣٠خدمه اجتماعيةرجب رضوان عبد الجواد٢٤
١٩٨٥/٠٥/٠٥خدمه اجتماعيةرجب عماد سيد محمد٢٥
١٩٨٦/١٠/٠٦ليسانس حقوقرجوى جمال إبراهيم فتح هللا الصاوى٢٦
١٩٨٤/٠٨/١٠ليسانس حقوقرحاب أبو بكر محمد عبد السالم٢٧

صفحة ١٧٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٠/٠٤/٢٩السنرحاب احمد يوسف جاد٢٨
١٩٩٣/١٠/٢٨ليسانس حقوقرحاب جمال احمد عبد القادر٢٩
١٩٨٦/٠٩/١١ليسانس حقوقرحاب جمعه عبد الفتاح الهجرس٣٠
١٩٩٢/٠٣/١٨خدمه اجتماعيةرحاب جمعه عبد ربه على٣١
١٩٩٠/١٠/١٧ليسانس حقوقرحاب حمدي عبد هللا جمعه٣٢
١٩٨٦/٠٢/٠١ليسانس حقوقرحاب رأفت سيد عبد المجيد٣٣
١٩٩٠/٠٢/١٥حاسبات ومعلوماترحاب رضا حسن٣٤
١٩٨٦/٠٣/٢٢خدمه اجتماعيةرحاب رمضان يوسف٣٥
١٩٩١/٠٤/٠٣السنرحاب سيد عبد الرازق٣٦
١٩٩٢/٠٨/٢٥ليسانس ادابرحاب سيد محمد عبد اللطيف٣٧
١٩٩١/٠٧/٢٦ليسانس حقوقرحاب على رشيد احمد٣٨
١٩٩٠/١٠/٠١حاسبات ومعلوماترحاب مجدى حسنى٣٩
١٩٩١/٠٢/١٤ليسانس ادابرحاب محسن عثمان عبد الرحمن٤٠
١٩٩٠/١١/١٤ليسانس حقوقرحاب محمد جالل إسماعيل٤١

صفحة ١٧٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٢/٠٤/٢٤ليسانس حقوقرحاب محمد رؤف السيد١
١٩٨٣/٠٢/٢٠خدمه اجتماعيةرحاب محمد صالح الدين محمد٢
١٩٨٩/٠٧/٠١ليسانس ادابرحاب محمد كمال٣
١٩٩٣/٠١/٢٤ليسانس حقوقرحاب محمد محمد سليمان شحاته٤
١٩٨٥/٠٦/٢١بكالوريوس تجارةرحاب محمود عبد الرؤوف٥
١٩٨٣/٠٦/٠٦ليسانس ادابرحاب مصطفى احمدمحمود٦
١٩٨٥/١٢/١١ليسانس حقوقرحاب مصطفى محمد عبد هللا٧
١٩٩٩/١٠/٠١حاسبات ومعلوماترحمة سالمة حسن٨
١٩٩٠/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةرحمه فايز محمد على٩

١٩٨٤/٠٨/١٥بكالوريوس تجارةرحمه محمد محمد فريد١٠
١٩٨٦/٠٣/٠٤ليسانس حقوقرشا أبو بكر عبد الرحمن عثمان١١
١٩٨٣/٠٢/١٣ليسانس حقوقرشا احمد السيد على١٢
١٩٨٧/٠٧/١٢ليسانس حقوقرشا احمد حامد داود١٣
١٩٨٨/٠٦/٠٤ليسانس حقوقرشا حامد حسن محمد١٤
١٩٨٨/٠٨/١٢ليسانس ادابرشا حامد محمد١٥
١٩٩١/٠٥/٠٢ليسانس حقوقرشا رمضان عبد الحفيظ عبد هللا١٦
١٩٨٦/٠١/٢٩ليسانس حقوقرشا شعبان فتح هللا محمد١٧
١٩٨٤/٠٨/١٠ليسانس ادابرشا صالح عبد الرحمن محمد١٨
١٩٨٤/١١/٠٩ليسانس حقوقرشا عبد الرحيم احمد على١٩
١٩٨٥/١١/١٠ليسانس حقوقرشا عبد المنعم احمد عبد العال٢٠
١٩٨٥/٠٦/١٢ليسانس ادابرشا عيسى فتح هللا٢١
١٩٨٣/٠٨/٢٦ليسانس حقوقرشا ماهر محمد عبد العال٢٢
١٩٨٣/١١/١٢السنرشا محمد مدحت محمد٢٣
١٩٨٨/٠٥/٢٢ليسانس حقوقرشا مصطفى احمد حماد٢٤
١٩٩٢/٠٣/٠٣ليسانس ادابرشاد احمد مدبولى احمد٢٥
١٩٨٨/٠٦/١٣حاسبات ومعلوماترشاد ماهر عبد العظيم٢٦
١٩٨٤/٠٨/٠٣ليسانس ادابرشاد ميالد معوض عوض٢٧

صفحة ١٧٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٥/٠٥/١٤حاسبات ومعلوماترشاد وجيه متوشلح٢٨
١٩٨٥/٠٢/٠٦خدمه اجتماعيةرشوان محمد رشوان اسماعيل٢٩
١٩٨٣/٠٥/٢٢ليسانس حقوقرضا إبراهيم عبد التواب محمد٣٠
١٩٩٠/١٢/١٢ليسانس حقوقرضا رمضان محمد محمد٣١
١٩٨٥/٠١/٢٨حاسبات ومعلوماترضا شنوده سمعان شنوده٣٢
١٩٩٢/٠١/٢٧ليسانس ادابرضا طارق انور منصور٣٣
١٩٨٦/٠١/١١خدمه اجتماعيةرضا عاشور سالمه٣٤
١٩٨٩/٠٨/١٥بكالوريوس تجارةرضا محمد محمد عطية٣٥
١٩٨٨/٠٩/٠٩ليسانس ادابرضا محمد مرجان٣٦
١٩٨٩/٠٢/١٧ليسانس حقوقرضوان كمال رضوان محمود٣٧

صفحة ١٧٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٩/١٢/٢٤خدمه اجتماعيةرضوان محمد رضوان فهمى١
١٩٨٥/٠٤/١٨بكالوريوس تجارةرضوه خميس امين على٢
١٩٩٠/٠٩/٠١ليسانس حقوقرضوى إسماعيل السنوسى٣
١٩٨٤/٠٨/٢٧زراعةرضوي ابراهيم عبدالوهاب٤
١٩٩٣/١٢/٠١السنرضوى احمد سيد احمد٥
١٩٨٨/٠٩/١٦خدمه اجتماعيةرضوى احمد عبد العال عيسى٦
١٩٩٢/٠٤/٢٦حاسبات ومعلوماترضوى الصادق عبد هللا٧
١٩٩١/٠٨/٠٩ليسانس حقوقرضوى سمير احمد عزب٨
١٩٩١/٠٩/٠٥ليسانس ادابرضوى سيد محمد محمد٩

١٩٩٢/٠٧/٠١خدمه اجتماعيةرضوى عبد الحميد محمد عبد الحميد١٠
١٩٩٣/٠٣/٢٥زراعةرضوي عالء الدين حسن١١
١٩٩١/٠١/١٤ليسانس ادابرضوى عمران هريدى١٢
١٩٨٦/٠٦/١٦ليسانس حقوقرضوى محمد حسنين شقره١٣
١٩٩٣/٠٧/٠٢ليسانس حقوقرضوى محمد حسين محمود١٤
١٩٩٣/٠٩/٢٨ليسانس حقوقرضوى محمد سيد خليل١٥
١٩٩٠/١٢/١٦ليسانس حقوقرضوى منير محمد محمد١٦
١٩٩١/٠٢/٠٦ليسانس ادابرضوى ياسر محمد سيد١٧
١٩٨٩/١٢/٠٣ليسانس حقوقرغده إبراهيم سعد مصطفى١٨
١٩٨٦/١١/٢٧خدمه اجتماعيةرغده احمد جمعه١٩
١٩٨٨/٠٢/١٥ليسانس حقوقرغده جمال عبد الحميد٢٠
١٩٩٢/٠٦/١٨ليسانس حقوقرغده خلف هللا مصطفى محمود٢١
١٩٩٣/٠٩/٣٠حاسبات ومعلوماترغده رفعت عمر٢٢
١٩٩١/٠٢/١٢خدمه اجتماعيةرغده صالح محمود٢٣
١٩٩١/٠٣/٢٨ليسانس حقوقرغده عاطف محمد محمد الشحات٢٤
١٩٨٨/٠٢/٠٧السنرغده عبد المقصود زغلول٢٥
١٩٨٧/٠٩/١٦ليسانس ادابرغده عطيه محمد٢٦
١٩٩٠/٠٦/١٩خدمه اجتماعيةرغده ماهر عطيه٢٧

صفحة ١٧٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٣/٠٣/٣٠ليسانس حقوقرغده محمد زكى محمد٢٨
١٩٩٢/٠٧/٢٠ليسانس حقوقرغده نصر الدين محمد٢٩
١٩٩٣/٠٦/٠٨ليسانس حقوقرفيدا عبد العزيز احمد يوسف٣٠
١٩٩٢/٠٦/٠٣حاسبات ومعلوماترفيده عدنان عبد العزيز٣١
١٩٨٣/٠٨/٢٢خدمه اجتماعيةرقيه السيد احمد محمد٣٢
١٩٩١/٠٤/٢٣ليسانس حقوقرقيه مجدي محمد التابعى٣٣
١٩٨٤/٠٥/٣٠ليسانس حقوقرمضان احمد مسعود خليل٣٤
١٩٨٥/٠٦/٠٩ليسانس حقوقرمضان بشندى عبد الحميد مجاهد٣٥
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقرمضان عادل عبد الحميد٣٦
١٩٨٥/١١/٢٦خدمه اجتماعيةرمضان فتحي رمضان الدعباس٣٧
١٩٨٧/٠٥/١٧ليسانس حقوقرمضان ممدوح كامل عبد الرحيم٣٨
١٩٨٩/١٠/١٥ليسانس حقوقرنا بهاء طاهر محمد عبد اللطيف٣٩
١٩٨٨/٠٨/١٧بكالوريوس تجارةرنا حسن احمد حسن٤٠
١٩٩٢/١٠/٢٥خدمه اجتماعيةرنا خالد مصيلحى٤١

صفحة ١٧٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٣/٠٦/١٢بكالوريوس تجارةرنا رضا فاروق فهمى١
١٩٨٩/٠٢/١٤خدمه اجتماعيةرنا عالء عبد الحميد٢
١٩٨٩/٠١/٠٤ليسانس ادابرنا محسن محمد٣
١٩٩٣/٠٧/٢٧السنرنا محمد عبد الرحيم محمد٤
١٩٩٣/٠٢/٠٢ليسانس حقوقروحيه سيد عيد محمد٥
١٩٨٥/١٢/١٧ليسانس ادابروض حسام محمد حسن٦
١٩٨٨/٠٣/١٨تربيةروضة مجدى ابو زيد٧
١٩٩٢/٠٩/٠٣ليسانس حقوقروال عادل على محمد٨
١٩٩٠/١٠/١٠ليسانس حقوقرومانى حليم لبيب عبيد٩

١٩٨٩/١١/٢٣حاسبات ومعلوماتروماني رزق فؤاد١٠
١٩٩٠/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةرويدا ضياء الدين احمد١١
١٩٩١/١٠/١٧ليسانس حقوقريم احمد مصطفى محمد١٢
١٩٩١/٠١/٠١ليسانس حقوقريم باسط عبد الحميد سيد احمد عالم١٣
١٩٨٥/٠٥/١١خدمه اجتماعيةريم حسن محمد حسن حامد١٤
١٩٨٧/٠٦/٠٧بكالوريوس تجارةريم شعراوى طه محمد١٥
١٩٩١/٠٤/٠٦ليسانس حقوقريم طارق عبد الواحد١٦
١٩٩١/٠٢/١١خدمه اجتماعيةريم عبد الفتاح ابراهيم محمود١٧
١٩٩٢/١٢/٢٤ليسانس حقوقريم كمال الدين حسين١٨
١٩٨٥/١٠/٢٨ليسانس حقوقريم محمد محروس عبد الهادي١٩
١٩٨٩/٠١/١٤ليسانس حقوقريمون جمال جندى جريس٢٠
١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةريمون كمال فهمى يوسف٢١
١٩٨٩/٠٥/٠١حاسبات ومعلوماتريمون نشات فؤاد٢٢
١٩٨٩/٠١/٢٢ليسانس ادابريهام ابراهيم عبد السالم٢٣
١٩٩١/١٢/٠٥ليسانس حقوقريهام احمد على فوده٢٤
١٩٩٣/٠٢/٠٤ليسانس حقوقريهام احمد محروس عبد الفتاح٢٥
١٩٨٨/٠٥/٠٢ليسانس حقوقريهام احمد محمد احمد٢٦
١٩٨٨/١٠/١٠ليسانس حقوقريهام اسماعيل حسن محمد٢٧

صفحة ١٧٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٨/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةريهام امام حسن عبد هللا٢٨
١٩٨٩/٠٧/٠٥ليسانس حقوقريهام جمال عبد الناصر٢٩
١٩٨٤/٠٩/٢٢خدمه اجتماعيةريهام حسن عبد الرحيم٣٠
١٩٨٨/٠٢/٢٣بكالوريوس تجارةريهام حمدى موسى على٣١
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس ادابريهام رضا محمد محمود٣٢
١٩٩١/٠٣/٣١ليسانس ادابريهام صبحى عبد العظيم٣٣
١٩٩٠/١٠/٠٥خدمه اجتماعيةريهام صبرى ابو العال عبد المعطى٣٤
١٩٩١/٠٨/١٤ليسانس حقوقريهام صبري سيد محمد٣٥
١٩٨٨/٠٩/٢٩ليسانس ادابريهام صالح حفنى٣٦
١٩٩٢/١٠/١٥ليسانس حقوقريهام صالح سيد إبراهيم٣٧
١٩٩٠/٠٤/٢٢ليسانس حقوقريهام صالح فتحي سليمان٣٨
١٩٦٨/١٠/٠٥ليسانس ادابريهام عادل رمضان٣٩
١٩٩٣/١٢/١٨ليسانس ادابريهام عادل سعيد٤٠
١٩٩١/١١/٢٥ليسانس حقوقريهام عاطف فتحي عبد السالم٤١

صفحة ١٨٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩١/٠٨/١٧نظم معلوماتريهام عبد الخالق مصطفى١
١٩٩١/٠٦/٢٨ليسانس حقوقريهام عبد المالك احمد٢
١٩٩١/٠٩/١٤ليسانس ادابريهام عبد الناصر سيد على٣
١٩٩٢/١١/٠٥نظم معلوماتريهام عفيفى عبد العزيز٤
١٩٨٤/١٠/٠٨ليسانس ادابريهام عوض على٥
١٩٩١/١٠/١٧حاسبات ومعلوماتريهام فتحي امين٦
١٩٩٢/١١/٠١ليسانس ادابريهام فتحى محمود حلمى٧
١٩٩٢/١٢/٢٣ليسانس حقوقريهام مجدي إبراهيم محمد٨
١٩٩٢/٠٧/١٦خدمه اجتماعيةريهام محسن على٩

١٩٩١/٠٣/٢٩ليسانس حقوقريهام محمد إبراهيم محمد١٠
١٩٩٣/١٠/٠٦بكالوريوس تجارةريهام محمد احمد هاشم١١
١٩٨٤/٠٩/٠١ليسانس حقوقريهام محمد حمدي إبراهيم١٢
١٩٨٧/٠٣/٠١ليسانس حقوقريهام محمد على عبد اللطيف١٣
١٩٩١/٠٤/٠١ليسانس ادابريهام محمد محمد العزب١٤
١٩٩١/٠١/١٥ليسانس حقوقريهام محمود امين هاشم١٥
١٩٩٣/٠٤/٠٧ليسانس حقوقريهام محمود رمضان محمد١٦
١٩٨٦/١٠/٢٣ليسانس حقوقريهام محمود طه إبراهيم١٧
١٩٨٥/٠٧/١٧ليسانس حقوقريهام محمود عبد الحي حسن١٨
١٩٨٦/٠٩/٠٣ليسانس حقوقريهام محمود عبد الوهاب عبد الخالق١٩
١٩٩٣/٠١/٠١ليسانس حقوقريهام ممدوح احمد حسن٢٠
١٩٨٩/٠٩/٢٨ليسانس حقوقريهام نادى على محمد٢١
١٩٩١/٠٣/١٩حاسبات ومعلوماتريهام هشام ابراهيم٢٢
١٩٩٠/٠١/٠١السنزاهر احمد ابراهيم جوده٢٣
١٩٩٠/٠٦/٠١ليسانس حقوقزايد على زايد حسن٢٤
١٩٨٧/٠١/٢٨حاسبات ومعلوماتزكريا حسن محمد جاد٢٥
١٩٨٨/٠١/١٨ليسانس حقوقزكريا عبد هللا زكى جنيدى٢٦
١٩٨٧/٠٤/٢٩ليسانس حقوقزكريا يحيى زكريا فيصل٢٧

صفحة ١٨١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٥/٠٧/٠٤خدمه اجتماعيةزكى ابراهيم محمد يونس٢٨
١٩٨٧/١٢/٣١بكالوريوس تجارةزكى انور زكى السيد٢٩
١٩٨٥/٠٢/٠٢لغات و ترجمهزكى جالل السباعى٣٠
١٩٨٩/٠٨/١٣ليسانس ادابزياد عمر عبد الرحيم٣١
١٩٨٥/٠٨/٢٢ليسانس حقوقزين العابدين محمد محمد٣٢
١٩٩٢/٠٩/٠٢ليسانس ادابزينات رمضان سيد٣٣
١٩٨٦/٠٩/٢٢ليسانس حقوقزينب احمد صالح مصطفى٣٤
١٩٩٣/١٠/٠٧ليسانس حقوقزينب احمد فاروق احمد٣٥
١٩٩٠/١٠/٢٨حاسبات ومعلوماتزينب اشرف فاضل٣٦
١٩٨٦/١٢/١٠ليسانس حقوقزينب السيد أبو الحديد٣٧
١٩٨٦/٠١/٢٦دراسات انسانيةزينب السيد محمد٣٨
١٩٨٧/٠٥/٢٩ليسانس حقوقزينب الشحات رمزى عبد الواحد٣٩
١٩٨٧/٠٢/٠١ليسانس حقوقزينب بدرى احمد بسطاوى٤٠
١٩٩٣/٠٤/٠٧ليسانس حقوقزينب بالل محمد إبراهيم٤١

صفحة ١٨٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩١/٠٢/٢١ليسانس حقوقزينب حسن مصطفى السيد١
١٩٩١/١٢/٠٧دراسات انسانيةزينب حسين على محمد٢
١٩٨٣/١١/٠١ليسانس ادابزينب حمدى امام٣
١٩٩٣/٠١/٢٣ليسانس حقوقزينب عبد الرحمن محمد شفيق٤
١٩٩٣/٠٩/٠٢ليسانس حقوقزينب عبد الناصر رمضان٥
١٩٨٦/٠٦/٣٠زراعةزينب عبدالحميد محمد يونس٦
١٩٨٦/٠١/١٢ليسانس ادابزينب على محمد يوسف٧
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس حقوقزينب عماد مصطفى محمود٨
١٩٨٨/٠٦/١٥ليسانس حقوقزينب فؤاد عبد السالم٩

١٩٩٠/١١/١٥ليسانس حقوقزينب محمد على العباس١٠
١٩٩٣/٠٨/٠٨خدمه اجتماعيةزينب محمد على جاب هللا١١
١٩٨٥/٠٦/٢١ليسانس حقوقزينب محمود على صالح١٢
١٩٨٤/٠٩/١٩ليسانس حقوقزينب مصطفى سيد إسماعيل١٣
١٩٩٢/١٢/٣١حاسبات ومعلوماتزينب ياسر عبد الهادي١٤
١٩٨٥/٠٥/٠٥ليسانس حقوقزينب يحيا عز الدين محمد عبد الجواد١٥
١٩٨٨/٠٩/١٥ليسانس ادابزينب يحيى حسين دياب١٦
١٩٨٧/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةزينب يحيى كمال محمد١٧
١٩٩١/١٢/٠٩ليسانس ادابسارة احمد سراج الدين١٨
١٩٩١/٠٤/٠٢ليسانس ادابسارة حنفى محمد١٩
١٩٩٣/٠٢/٠٤ليسانس ادابسارة سيد جالل مبارك٢٠
١٩٩٣/١١/٠١ليسانس ادابسارة سيد عبد المنعم٢١
١٩٨٨/٠٣/٠٦ليسانس ادابسارة عبد المحسن عبد الهادى٢٢
١٩٩٠/١٠/١٢ليسانس ادابسارة عز الدين عطيه٢٣
١٩٩٣/٠٩/٠١زراعةسارة عالء فتحا عطية٢٤
١٩٨٣/٠٨/٠١ليسانس ادابسارة كمال محمد احمد٢٥
١٩٨٨/٠٨/٠٣ليسانس ادابسارة محمد المهدى٢٦
١٩٨٩/١٠/٠٣زراعةسارة محمد عبدالاله علي٢٧

صفحة ١٨٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٩/٠٩/١٥حاسبات ومعلوماتسارة محمد محرز بدر٢٨
١٩٩٢/٠٦/٢٥ليسانس ادابسارة مصطفى نور الدين٢٩
١٩٩٠/٠٣/٠١حاسبات ومعلوماتسارة ميخائيل سعيد٣٠
١٩٨٨/٠٣/٢٣حاسبات ومعلوماتسارة نبيل محمد احمد٣١
١٩٩٣/١٠/٠١ليسانس حقوقساره إسماعيل نصر الدين امان٣٢
١٩٨٧/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةساره ابو بكر جميل السعيد٣٣
١٩٩٠/٠٨/٠٣ليسانس حقوقساره احمد حسن احمد٣٤
١٩٩٠/٠٣/٠٦السنساره احمد عبد الصبور٣٥
١٩٩٣/١٠/١٤ليسانس حقوقساره احمد عبد الغنى عبد الغنى٣٦
١٩٩٢/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةساره اشرف ايليا عازر٣٧
١٩٩١/١٠/١٦ليسانس حقوقساره بدوى احمد احمد٣٨
١٩٨٧/٠٦/٠٣ليسانس حقوقساره جالل عبد المحسن عبد الهادي٣٩
١٩٨٧/٠٩/٢١خدمه اجتماعيةساره حسن عبد الحميد محمود٤٠
١٩٨٨/١١/٢٠بكالوريوس تجارةساره حسن عبد العزيز محمد٤١

صفحة ١٨٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩١/١١/٢٦بكالوريوس تجارةساره حسن عيد محمد١
١٩٨٥/٠١/١٤ليسانس حقوقساره حسن فهمي سيد احمد٢
١٩٩١/٠١/٠١السنساره حسن كامل عبد الحليم٣
١٩٩٠/٠٩/١٦ليسانس حقوقساره حسن محمد حسن الجمل٤
١٩٩٣/٠٢/٢٧ليسانس حقوقساره حسين احمد عبد الفتاح٥
١٩٩٢/١١/٠٤ليسانس حقوقساره حسين احمد محمد٦
١٩٨٧/١١/٢٥ليسانس حقوقساره حمدي سيد خليل عامر٧
١٩٩٢/٠٧/٣١ليسانس حقوقساره رمضان محمود محمد على٨
١٩٨٧/٠١/٠٨ليسانس حقوقساره سامى حنفى محمود٩

١٩٨٧/٠٤/٠٧ليسانس حقوقساره سعيد عيسى احمد الشربينى١٠
١٩٨٦/٠٣/٢٩ليسانس حقوقساره سميح محمد أمين١١
١٩٨٧/١٢/١٥خدمه اجتماعيةساره سمير حسن عنتر١٢
١٩٩٣/٠١/٠١السنساره سمير عزب الشربينى١٣
١٩٩٣/٠٩/٠٢خدمه اجتماعيةساره سيد عبد المنعم محمد١٤
١٩٩٢/٠٦/٠١ليسانس حقوقساره سيد كامل احمد١٥
١٩٩٠/٠٥/٢٦خدمه اجتماعيةساره سيف النصر احمد١٦
١٩٨٨/١٢/٠١السنساره صالح حسنى محمود١٧
١٩٩١/٠٦/٠١ليسانس حقوقساره صالح محمد نصر١٨
١٩٨٨/٠٨/٢٠لغات و ترجمهساره طلعت عبد الوارث شرف الدين١٩
١٩٨٤/١١/٢١خدمه اجتماعيةساره عادل سعد الدين رجب٢٠
١٩٩٣/٠٥/٢٧نظم معلوماتساره عادل مريد بولس٢١
١٩٩٢/١١/١٢ليسانس حقوقساره عاطف نصر مسلمى٢٢
١٩٩٠/٠٦/٠٢ليسانس حقوقساره عبد اللطيف محمد على٢٣
١٩٨٦/٠١/٠١خدمه اجتماعيةساره عبد اللطيف محمد مرجان٢٤
١٩٩٢/٠٨/٢٠ليسانس حقوقساره عبد هللا حسين على األسود٢٥
١٩٩٣/٠٧/٠٥ليسانس حقوقساره عبد المعز عبد الناصر٢٦
١٩٨٨/٠٩/٢٠خدمه اجتماعيةساره عبد المغنى عبد الحميد٢٧

صفحة ١٨٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/٠٦/٠٨خدمه اجتماعيةساره عبد الوهاب مرشد٢٨
١٩٩٣/٠٣/٢١ليسانس حقوقساره عثمان عمر عثمان٢٩
١٩٨٩/٠١/٢٧ليسانس حقوقساره عصام الشربينى حسن محمد٣٠
١٩٩٠/٠٤/٢١خدمه اجتماعيةساره عالء الدين توفيق٣١
١٩٩٠/٠٢/٠٤ليسانس حقوقساره على يوسف محمد٣٢
١٩٨٥/٠٨/١٤نظم معلوماتساره فتحى السيد بسيونى٣٣
١٩٨٤/١٠/٢٩ليسانس حقوقساره فتحي عبد اللطيف ليمونه٣٤
١٩٩١/٠٧/٢٦لغات و ترجمهساره فتوح جالل٣٥
١٩٨٩/٠٨/٠٦خدمه اجتماعيةساره قاسم احمد سلطان٣٦
١٩٨٨/١٢/٠٧ليسانس حقوقساره محمد أبو زيد عبد الفتاح٣٧
١٩٩٠/٠١/٢٨السنساره محمد احمد مصطفى٣٨
١٩٨٧/٠٨/٢٣ادابساره محمد سعيد شاكر٣٩
١٩٨٩/٠٥/٢٨بكالوريوس تجارةساره محمد سعيد محمود٤٠
١٩٨٨/٠٧/٢٠ليسانس حقوقساره محمد سيد احمد٤١

صفحة ١٨٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٢/٠٦/١٢ليسانس حقوقساره محمد شرف الدين محمود رفاعي١
١٩٩٠/٠٤/٢٠حاسبات ومعلوماتساره محمد طلعت٢
١٩٩٣/٠٦/١٧خدمه اجتماعيةساره محمد عبد السالم عبد التواب٣
١٩٨٩/٠٩/٠٢ليسانس حقوقساره محمد محمد موسى٤
١٩٩٢/٠٤/١٥خدمه اجتماعيةساره محمد محمود صدقى٥
١٩٩٢/٠٦/٢٢ليسانس حقوقساره محمد مصطفى عبد الجليل٦
١٩٨٦/٠٨/٠٩ليسانس حقوقساره محمود احمد محمود٧
١٩٩١/٠٦/٠٤ليسانس حقوقساره محمود مصطفى على٨
١٩٨٨/١٠/١٤ليسانس حقوقساره مدحت عبد الرحيم يوسف٩

١٩٩١/١٢/١٧ليسانس حقوقساره مصطفى احمد محمود١٠
١٩٩١/١١/٠٣ليسانس حقوقساره معوض عبد الرحمن االحول١١
١٩٩٠/٠٢/١٤خدمه اجتماعيةساره نبيل إبراهيم سليمان١٢
١٩٩٢/٠٥/٣٠ليسانس حقوقساره هشام طه جاويش١٣
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقساره وجدى ميالد رزق١٤
١٩٨٧/٠٨/٢٨خدمه اجتماعيةساره يسرى عبد الخالق١٥
١٩٨٩/٠٤/٠٤ليسانس حقوقسالم جمال سالم١٦
١٩٨٧/١٠/٠٤بكالوريوس تجارةسالى اشرف بديع توفيق١٧
١٩٩٢/٠٦/٢٥ليسانس ادابسالى اشرف عبد المحسن١٨
١٩٨٧/٠٦/١٤السنسالى جمال احمد فتحى١٩
١٩٨٦/٠٦/٠٧حاسبات ومعلوماتسالي حمدي عبد الحكم٢٠
١٩٨٦/٠٦/١٥تربية نوعيةسالى سمير فوزى معروف٢١
١٩٨٧/٠١/٢١بكالوريوس تجارةسالى صالح تيسير على٢٢
١٩٨٦/١٠/١٠ليسانس حقوقسالى طارق احمد عبد التواب٢٣
١٩٨٥/٠٣/٠٣ليسانس حقوقسالى عبد السالم متولي الجزار٢٤
١٩٨٩/٠٨/١٥السنسالى على محمد سعيد٢٥
١٩٨٧/١٠/٢٣ليسانس حقوقسالي محمد حسنين مطر٢٦
١٩٩٠/٠٣/١٠خدمه اجتماعيةسالى محمد عبد العزيز الشهاوى٢٧

صفحة ١٨٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٨/٠١/٢٢ليسانس ادابسالى محمد فؤاد٢٨
١٩٨٦/٠٩/٢٩خدمه اجتماعيةسامح ابراهيم سليمان سليمان٢٩
١٩٩١/٠٦/٢٧بكالوريوس تجارةسامح ابراهيم مصطفى٣٠
١٩٨٤/٠٧/٠٢حاسبات ومعلوماتسامح الطوخي عبد المجيد٣١
١٩٨٤/٠٩/٢٥خدمه اجتماعيةسامح ايوب حسين٣٢
١٩٩١/١٢/٢٦ليسانس حقوقسامح بادير بسله شاكر٣٣
١٩٨٤/٠٧/١٨ليسانس ادابسامح جمال عبد الناصر مصطفى٣٤
١٩٨٥/٠٥/١٠زراعةسامح حسن عبدالفتاح حسن٣٥
١٩٩٢/٠٨/٢٠حاسبات ومعلوماتسامح حمدى رشاد٣٦
١٩٨٦/١١/٣٠ليسانس حقوقسامح خالد صادق عزب٣٧
١٩٨٥/٠١/١٢خدمه اجتماعيةسامح داود حسين داود٣٨
١٩٨٤/٠٨/٢٩حاسبات ومعلوماتسامح سيد صبحى محمد٣٩
١٩٩٠/٠٩/٢٤حاسبات ومعلوماتسامح صبحى ابراهيم٤٠
١٩٩١/٠٣/٢٥ليسانس حقوقسامح عاشور محمد خضرى٤١

صفحة ١٨٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٦/٠٨/٢٤نظم معلوماتسامح عبد السميع السيد حسن١
١٩٨٤/٠٤/٢٦حاسبات ومعلوماتسامح عبد المنعم عبد الحميد٢
١٩٨٣/١١/١١بكالوريوس تجارةسامح عطيه محمد محمود٣
١٩٨٥/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتسامح فرحات عبدالجواد٤
١٩٨٩/٠٧/٣٠بكالوريوس تجارةسامح محمد رياض حسين٥
١٩٨٧/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةسامح محمد عبد المؤمن٦
١٩٨٩/٠٩/٢٤نظم معلوماتسامح مصطفى احمد حنفى٧
١٩٨٦/١١/٢١حاسبات ومعلوماتسامح مصطفي السيد٨
١٩٩٢/١٠/٠٧ليسانس حقوقسامح ياسر إبراهيم على٩

١٩٨٣/٠٨/٢٦حاسبات ومعلوماتسامح يوسف هاشم١٠
١٩٨٨/٠٥/٢١خدمه اجتماعيةسامر خالد محمود جعفر١١
١٩٩٠/٠٧/٣٠ليسانس حقوقسامر سيد عبد العزيز احمد١٢
١٩٨٧/١١/٠٤ليسانس حقوقسامي رضا السيد السيد عباس١٣
١٩٨٩/٠٤/١٣ليسانس حقوقسامي عبد العزيز محمد محى الدين١٤
١٩٩١/٠٧/٣٠ليسانس حقوقسامي محمود عبد العزيز عبد الحميد١٥
١٩٩٢/٠٨/٠٥ليسانس حقوقسامي مدحت بباوى حنا١٦
١٩٨٩/٠٤/٢٠ليسانس حقوقسامية احمد هاشم إبراهيم١٧
١٩٩٠/٠٢/٠٩خدمه اجتماعيةساميه ابراهييم محمد عبده١٨
١٩٩٣/٠٧/١٥ليسانس حقوقساميه سليمان محمد جبريل١٩
١٩٩٢/١٢/٠٣ليسانس حقوقساهر مقبل عباس حسن٢٠
١٩٩٣/١٠/٠١ليسانس حقوقستيفن عادل حكيم بخيت٢١
١٩٨٧/١١/١٠ليسانس ادابسحر حنفى محمود حنفى٢٢
١٩٨٧/٠٥/٠١خدمه اجتماعيةسحر زغلول عتريس حنفي٢٣
١٩٨٨/٠٩/١٤نظم معلوماتسحر صباح جمعه سعد محمد٢٤
١٩٨٤/٠٥/٠٨خدمه اجتماعيةسحر عبد هللا على جاد هللا٢٥
١٩٩٢/١٠/٠١خدمه اجتماعيةسحر عبد الناصر مصطفى٢٦
١٩٩٢/٠٩/٢٣ليسانس حقوقسحر كمال عبد العليم العراقى٢٧

صفحة ١٨٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٠/١١/٢٥ليسانس حقوقسحر محسن أمين على الهوارى٢٨
١٩٨٣/٠٢/٢٧ليسانس حقوقسحر محمد حسن محمد على٢٩
١٩٩٣/٠٨/٠١ليسانس حقوقسحر يسرى عبد الواحد عبد الواحد٣٠
١٩٩٢/١٢/١٩خدمه اجتماعيةسعاد السيد محمد عبد اللطيف٣١
١٩٩٢/٠٩/١٣ليسانس حقوقسعاد طلعت عبد العظيم أبو المجد٣٢
١٩٩٣/٠٢/١١حاسبات ومعلوماتسعاد عادل عالم٣٣
١٩٩٢/٠٦/٠٤ليسانس حقوقسعاد على منصور على٣٤
١٩٩٢/١١/١٩ليسانس حقوقسعاد محمد فوزي حامد٣٥
١٩٩٢/٠٣/٠١ليسانس حقوقسعاد مسعد امين خلف٣٦
١٩٩١/١١/٠٧ليسانس ادابسعاد وائل عبد العظيم٣٧
١٩٨٦/٠٧/١٨ليسانس حقوقسعد زغلول محمد السيد٣٨
١٩٨٤/١١/١٨ليسانس ادابسعد كمال ابراهيم٣٩
١٩٨٧/٠٢/٢٠حاسبات ومعلوماتسعد محمد سعد احمد٤٠
١٩٩١/٠٥/١٥حاسبات ومعلوماتسعيد احمد سيد قاسم٤١

صفحة ١٩٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٧/٠٩/٠١ليسانس حقوقسعيد السيد سعيد شحاته١
١٩٨٧/١٢/٠٢خدمه اجتماعيةسعيد حسين احمد حسين٢
١٩٩١/١٢/١٤ليسانس حقوقسعيد صالح الدين شوقي٣
١٩٩٢/٠٦/٠٥ليسانس حقوقسعيد صالح محمد عبد الرحيم٤
١٩٨٥/٠١/١١حاسبات ومعلوماتسعيد عاطف سعيد٥
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس حقوقسعيد محسن سعيد احمد بدوى٦
١٩٨٧/١١/٠١ليسانس حقوقسعيد محمد أبو زيد عبد الجواد٧
١٩٨٨/٠٤/٢٠ليسانس حقوقسعيد محمد سلطان محمد٨
١٩٩١/٠٢/١٦حاسبات ومعلوماتسعيد مدحت رزق٩

١٩٩١/٠١/٠٨ليسانس حقوقسعيد ممدوح حسين عبد الكريم١٠
١٩٩٣/١٠/٠١ليسانس حقوقسلمى إيهاب صابر عبد المحسن١١
١٩٨٨/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماتسلمي احمد طلعت١٢
١٩٨٩/٠٨/٣٠ليسانس ادابسلمى عثمان هريدى١٣
١٩٩٣/٠٦/١٥ليسانس حقوقسلمى محمد احمد عبد الهادي حسن١٤
١٩٨٦/٠٩/١٠ليسانس حقوقسلمى محمد بهنس احمد١٥
١٩٩٣/٠١/٠١بكالوريوس تجارةسلمى محمد عمر محمود١٦
١٩٩٢/٠٧/١٠ليسانس حقوقسلمى مسعد محمد بيومي١٧
١٩٩٣/١٠/٣٠خدمه اجتماعيةسلوان محمود محمد عمر١٨
١٩٨٦/٠٧/٠٩خدمه اجتماعيةسلوى ابو اليزيد احمد١٩
١٩٩٠/٠٧/٠١ليسانس حقوقسلوى عبد هللا احمد احمد عبد هللا٢٠
١٩٨٨/٠٧/٠٥خدمه اجتماعيةسلوى عزت زاخر٢١
١٩٨٦/٠٩/٢٥ليسانس حقوقسليمان مصطفى سليمان متولى٢٢
١٩٨٥/٠٤/٠٤ليسانس حقوقسماء محمود مصطفى٢٣
١٩٨٨/٠١/٢٥ليسانس حقوقسماح احمد كيالنى إسماعيل٢٤
١٩٩٠/١١/٢٨ليسانس حقوقسماح جبر محمد جبر٢٥
١٩٨٧/٠٦/٠٨ليسانس ادابسماح جمال سيد محمد٢٦
١٩٩٣/٠٨/١٤ليسانس حقوقسماح حسين محمود عزت٢٧

صفحة ١٩١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٨/٠١/٢٣ليسانس حقوقسماح سامى سيد عمر٢٨
١٩٨٤/٠٨/٠٦ليسانس ادابسماح شوق محمد محمد٢٩
١٩٨٦/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةسماح عبد الستار محمد على٣٠
١٩٨٧/١٢/٠٨خدمه اجتماعيةسماح عبد المنعم فوزي٣١
١٩٨٣/٠٢/٠٩حاسبات ومعلوماتسماح علي احمد٣٢
١٩٨٨/٠٨/١١ليسانس ادابسماح عيد حسنى٣٣
١٩٩٠/١١/٢٢ليسانس حقوقسماح فؤاد محمد حامد٣٤
١٩٨٨/٠٣/٣١ليسانس حقوقسماح محسن احمد على طه٣٥
١٩٨٣/١٠/٢٠ليسانس حقوقسماح محمد إبراهيم محمد الحداد٣٦

صفحة ١٩٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/٠٨/٢٠بكالوريوس تجارةريهام حسين عبد العال١
١٩٩٣/٠٩/١٢بكالوريوس تجارةريهام خالد محمد رشاد٢
١٩٩٢/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةريهام رضا عبد المقصود٣
١٩٩١/٠٨/٢٢بكالوريوس تجارةريهام زكريا محمد على٤
١٩٩٠/١١/٠٦بكالوريوس تجارةريهام سالم إبراهيم٥
١٩٨٩/٠٩/١٤بكالوريوس تجارةريهام سالمه متولى متولى٦
١٩٨٤/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةريهام عادل عبد هللا عرابى٧
١٩٨٤/٠٥/١٨بكالوريوس تجارةريهام عبد الستار صادق٨
١٩٩٣/٠٣/١٣بكالوريوس تجارةريهام عيد محمد رزق٩

١٩٨٨/٠١/١٦بكالوريوس تجارةريهام محمد توفيق احمد١٠
١٩٨٧/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةريهام نعيم فاخر كراس١١
١٩٨٧/٠١/١٩بكالوريوس تجارةزكى عبد الفتاح زكى عيد١٢
١٩٩٣/١٢/١٣بكالوريوس تجارةزهراء سامي كمال وهدان١٣
١٩٨٩/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةزينب احمد عيد موسى١٤
١٩٨٥/١٢/٢٩بكالوريوس تجارةزينب حسن أبو شامه احمد١٥
١٩٨٣/٠١/٢١بكالوريوس تجارةزينب حسن عبد الفضيل عبد المقصود١٦
١٩٨٩/٠١/١٩بكالوريوس تجارةزينب عبد الجواد موسى١٧
١٩٩٢/١١/٠٦بكالوريوس تجارةزينب عزت محمد رمضان١٨
١٩٩١/٠٢/٠٧بكالوريوس تجارةزينب كمال الدين مهنة١٩
١٩٨٤/١٠/١٩بكالوريوس تجارةزينب محمد جهاد احمد٢٠
١٩٩٢/٠٤/٢٨بكالوريوس تجارةسارة جمال عبد العال٢١
١٩٨٨/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةسارة شعبان رجب فتوح٢٢
١٩٩٤/٠٣/٣٠بكالوريوس تجارةسارة عادل سعيد السيد٢٣
١٩٩٩/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةسارة عبد الحفيظ محمود احمد٢٤
١٩٨٥/٠١/١٤بكالوريوس تجارةساره إبراهيم السيد دسوقي٢٥
١٩٨٩/١١/٠٣بكالوريوس تجارةساره احمد إسماعيل احمد٢٦
١٩٨٣/٠٩/١٧بكالوريوس تجارةساره احمد عبد الخالق٢٧

صفحة ١٩٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةساره احمد فهمي محمد٢٨
١٩٨٩/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةساره رأفت محمد٢٩
١٩٩٠/١٠/٠١بكالوريوس تجارةساره رضا عبد الحكيم عبد العال٣٠
١٩٩٢/١١/٢١بكالوريوس تجارةساره سامي سيد محمد٣١
١٩٨٥/٠٩/٢١بكالوريوس تجارةساره سعيد عفيفى السيد٣٢
١٩٨٨/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةساره سيد عز الدين سالمه٣٣
١٩٩٣/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةساره عبد الرازق عبد الموجود٣٤
١٩٨٩/٠٧/٠٥بكالوريوس تجارةساره عبده محمد خليل٣٥
١٩٩٢/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةساره عصام احمد ابراهيم٣٦
١٩٩١/٠٦/٢٢بكالوريوس تجارةساره عفيفي عفيفي إبراهيم٣٧
١٩٩٢/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةساره عالء الدين حموده٣٨

صفحة ١٩٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٠/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةساره فتح هللا عبد الشافي١
١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةساره محسن محمد نجم الدين٢
١٩٩٢/٠٦/٠٨بكالوريوس تجارةساره محمد احمد على٣
١٩٩١/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةساره محمد سعد راشد٤
١٩٩١/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةساره محمد سعيد محمد٥
١٩٨٩/١٢/١١بكالوريوس تجارةساره محمد صالح حسن٦
١٩٨٧/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةساره محمود شفيق سليم٧
١٩٩٢/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةساره محمود فوزي يونس٨
١٩٨٨/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةساره محمود محمد شنب٩

١٩٩٢/٠٧/٢٠بكالوريوس تجارةساره يحيى عبد القادر قطب١٠
١٩٨٦/٠٧/٣١بكالوريوس تجارةسالمه بيومي رمضان١١
١٩٨٤/١٠/٢٧بكالوريوس تجارةسالي زكى عبد الغفار على١٢
١٩٩٠/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةسامح رفعت محمد محمد١٣
١٩٩١/٠٥/٢٧بكالوريوس تجارةسامح سعد زكى إبراهيم١٤
١٩٨٧/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةسامح سليم حسين محمد١٥
١٩٩٢/٠١/٠١بكالوريوس تجارةسامر سامح دنيال مرقس١٦
١٩٨٩/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةسامي إبراهيم حمدي١٧
١٩٨٥/٠٤/٠٩بكالوريوس تجارةسامي سيد طه فرج١٨
١٩٨٨/١٠/٠٦بكالوريوس تجارةسامي شعبان محمد١٩
١٩٨٧/١١/٠١بكالوريوس تجارةسامي فرج عبد العزيز عزب٢٠
١٩٨٩/٠٢/٠٩بكالوريوس تجارةسامي محمد السيد مصطفى٢١
١٩٨٩/٠٦/٣٠بكالوريوس تجارةسامي محمد سامي كامل٢٢
١٩٨٩/١١/٢٥بكالوريوس تجارةسامي مصطفى محمد على٢٣
١٩٩٣/١٠/٠٧بكالوريوس تجارةسحر سالم محمود سالم٢٤
١٩٨٣/٠١/٠٣بكالوريوس تجارةسحر سعيد احمد جبريل٢٥
١٩٩٢/١٢/٠٦بكالوريوس تجارةسحر سيد توفيق محمد٢٦
١٩٩٢/٠٤/١٤بكالوريوس تجارةسعاد محمد محمد عبد الجليل٢٧

صفحة ١٩٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/٠١/١١بكالوريوس تجارةسعيد احمد محمد حسن٢٨
١٩٨٣/٠١/١٥بكالوريوس تجارةسعيد عبد هللا محمد٢٩
١٩٩٠/٠٣/٠٢بكالوريوس تجارةسلمى حسام عبد الباقي حسن٣٠
١٩٨٧/٠٣/٢٦بكالوريوس تجارةسلمى ماهر نظيم محمد٣١
١٩٨٥/٠٦/٢٧بكالوريوس تجارةسلوى محمد زكى عبد الغنى٣٢
١٩٨٩/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةسلوى محمود محمد محمود٣٣
١٩٨٨/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةسليم رأفت على مصطفى٣٤
١٩٨٨/٠١/٢٩بكالوريوس تجارةسليم محمود عمر٣٥
١٩٨٤/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةسليمان حسن سليمان محمد٣٦
١٩٨٩/٠٢/١٤بكالوريوس تجارةسليمان شحاته سليمان٣٧
١٩٨٨/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةسليمان محمد احمد سليمان٣٨

صفحة ١٩٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٣/٠٢/٢٧بكالوريوس تجارةسما عصام حسن عبده١
١٩٨٣/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةسماح رضا حسن٢
١٩٨٤/١١/٠١بكالوريوس تجارةسماح سيد خليفه محمد٣
١٩٩١/٠٥/٠٦بكالوريوس تجارةسماح على مغاورى عفيفي٤
١٩٨٤/١٠/٠١بكالوريوس تجارةسماح ناصر محمد عبد الرحيم٥
١٩٩٠/١١/٢٠بكالوريوس تجارةسمر احمد السيد بدوى٦
١٩٨٩/٠٢/٢٠بكالوريوس تجارةسمر احمد سليمان سيد٧
١٩٩٠/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةسمر احمد مصطفى احمد٨
١٩٩١/١١/٢٧بكالوريوس تجارةسمر المتولى خليل الدياسطى٩

١٩٨٨/١٠/٠٤بكالوريوس تجارةسمر حسين محمد حسين١٠
١٩٩١/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةسمر زياد زياد بدوى١١
١٩٨٥/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةسمر صابر عبد العزيز حواش١٢
١٩٩٠/٠٦/١٧بكالوريوس تجارةسمر عبد الصبور محمد١٣
١٩٩٠/٠١/٢٩بكالوريوس تجارةسمر كمال إبراهيم يوسف١٤
١٩٩٢/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةسمر محمد عبد المنعم١٥
١٩٨٨/٠٧/٢٥بكالوريوس تجارةسمراء فوزي حسن إسماعيل١٦
١٩٨٦/٠١/١٥بكالوريوس تجارةسمير بربرى ميخائيل١٧
١٩٨٨/٠١/١٣بكالوريوس تجارةسمير جاد رسمي الصافى١٨
١٩٨٤/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةسمير صبري محمود إسماعيل١٩
١٩٨٤/١٢/١٠بكالوريوس تجارةسمير صالح عبد السالم٢٠
١٩٩٢/٠١/١٧بكالوريوس تجارةسمير محمد عبد المنعم٢١
١٩٩١/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةسميرة الساعى العوضى٢٢
١٩٨٩/٠٥/٢١بكالوريوس تجارةسميرة سباعى عبد الراضي٢٣
١٩٨٩/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةسميرة شكري فتحي قنديل٢٤
١٩٩٣/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةسميه عبد الفتاح محمد يوسف٢٥
١٩٩٢/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةسناء حشمت خلف حجاج٢٦
١٩٨٨/٠١/٢١بكالوريوس تجارةسناء عبد الحميد ربيع عبد العزيز٢٧

صفحة ١٩٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٣/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةسها خليل إبراهيم٢٨
١٩٩٠/٠٣/١٩بكالوريوس تجارةسها عادل عبد الرحمن٢٩
١٩٩٣/٠٧/٢٥بكالوريوس تجارةسهام اسامه محمد٣٠
١٩٨٩/١٠/٠٩بكالوريوس تجارةسهام محمد سعد احمد٣١
١٩٨٧/٠٦/٢١بكالوريوس تجارةسهر محمد مصطفى عبد الحفيظ٣٢
١٩٨٥/٠٥/٠٤بكالوريوس تجارةسيد الدمرداش محمد٣٣
١٩٩٠/١٠/٠١بكالوريوس تجارةسيد حسن السيد عمر٣٤
١٩٨٩/٠٥/١٣بكالوريوس تجارةسيد حسين سيد محمد٣٥
١٩٨٥/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةسيد سمير سيد محمد٣٦
١٩٨٦/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةسيد صالح مجاهد٣٧
١٩٨٩/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةسيد فتحي عبد العزيز عبد المنعم٣٨

صفحة ١٩٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٨/١٠/١٨بكالوريوس تجارةسيد محمد محمد حسن عبد هللا١
١٩٩٣/٠٦/١٦بكالوريوس تجارةسيد محمد محمود محمد٢
١٩٨٨/٠١/١٥بكالوريوس تجارةسيد مصطفى محمود السيد٣
١٩٨٣/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةسيد نبيل السيد يوسف٤
١٩٨٣/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةسيده محمد إبراهيم٥
١٩٩٠/٠٥/٠٨بكالوريوس تجارةسيده نيل محمود شوقي٦
١٩٩٢/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةسيف محمد سعيد محمد٧
١٩٨٩/٠٥/٠٧بكالوريوس تجارةسيمون جورج حشمت٨
١٩٨٩/٠٧/٢٦بكالوريوس تجارةشادي بكر توفيق إبراهيم٩

١٩٩٢/١١/٠١بكالوريوس تجارةشادي رومان زكى١٠
١٩٩١/٠٤/٠٩بكالوريوس تجارةشادي صفوت لويز سيدهم١١
١٩٨٩/١١/٠٦بكالوريوس تجارةشافعى فرغلى احمد حسين١٢
١٩٩٣/٠٩/١٢بكالوريوس تجارةشاهنده عصام عبد الرسول١٣
١٩٨٧/٠٤/١٨بكالوريوس تجارةشاهنده محمد فتحي زكى١٤
١٩٩٢/٠٩/١٧بكالوريوس تجارةشاهيناز حسونه صالح١٥
١٩٩٢/٠٨/١٧بكالوريوس تجارةشروق عادل عباس سيد١٦
١٩٩١/٠٤/٠٦بكالوريوس تجارةشريف إبراهيم محمد١٧
١٩٨٨/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةشريف حسين إبراهيم حسن١٨
١٩٨٨/١٠/١٥بكالوريوس تجارةشريف رضوان احمد عابدين١٩
١٩٨٨/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةشريف سيد محمد شعراوى٢٠
١٩٨٩/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةشريف صبري عبد النبي٢١
١٩٨٣/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةشريف طه محمد٢٢
١٩٩١/٠٣/٠٩بكالوريوس تجارةشريف عاطف سعيد منتصر٢٣
١٩٨٦/٠٧/١٥بكالوريوس تجارةشريف عبد الرحمن محمود٢٤
١٩٨٣/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةشريف عبد المنعم بدر٢٥
١٩٨٣/١١/١٠بكالوريوس تجارةشريف فوزي حافظ٢٦
١٩٨٦/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةشريف محمد عبد الصمد محمد٢٧

صفحة ١٩٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٧/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةشريف محمد عبد الفتاح السيد٢٨
١٩٨٩/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةشريف محمود وهيدى محمد٢٩
١٩٩٠/٠٩/١٢بكالوريوس تجارةشريف مصطفى عبد اللطيف٣٠
١٩٨٩/٠١/١٧بكالوريوس تجارةشريف هاللى إبراهيم٣١
١٩٩٣/٠٤/٠٥بكالوريوس تجارةشرين على احمد على٣٢
١٩٩٣/٠٩/١٢بكالوريوس تجارةشرين محمد حمدين إسماعيل٣٣
١٩٩٠/٠٨/٢٤بكالوريوس تجارةشرين محمد صابر فؤاد٣٤
١٩٨٩/٠٥/١٣بكالوريوس تجارةشرين محمد على محمد٣٥
١٩٨٦/١٢/١٥بكالوريوس تجارةشرين محمد محمد الشرقاوى٣٦
١٩٨٨/١١/٢٠بكالوريوس تجارةشرين محمد مرسى كفراوى٣٧
١٩٨٨/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةشريهان عز الدين احمد إبراهيم٣٨

صفحة ٢٠٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٠/١٢/٠٢بكالوريوس تجارةشعبان احمد رشاد احمد١
١٩٩٢/٠٣/٠٨بكالوريوس تجارةشنوده راضى فخرى نصير٢
١٩٨٤/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةشهاب محمدى إبراهيم محمد٣
١٩٩٠/١٠/١٨بكالوريوس تجارةشهندا محمد عبد الحميد٤
١٩٩٣/٠٣/٣٠بكالوريوس تجارةشيرين جمال عبد العظيم محمد٥
١٩٩٢/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةشيماء إبراهيم احمد٦
١٩٨٤/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةشيماء إبراهيم توفيق محمد٧
١٩٨٤/٠٢/٢١بكالوريوس تجارةشيماء احمد مرسى محمد٨
١٩٨٤/١٢/١٧بكالوريوس تجارةشيماء احمد معروف منصور٩

١٩٨٨/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةشيماء السيد احمد١٠
١٩٨٦/١١/٢٤بكالوريوس تجارةشيماء السيد احمد رضوان١١
١٩٩٢/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةشيماء السيد غنيمى على١٢
١٩٨٨/٠٣/١٣بكالوريوس تجارةشيماء جابر محمد عبد اللطيف١٣
١٩٨٤/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارةشيماء حامد عبد اللطيف١٤
١٩٩٣/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةشيماء حسن احمد١٥
١٩٩٣/٠٢/١١بكالوريوس تجارةشيماء حسن احمد محمود١٦
١٩٨٣/٠٤/٣٠بكالوريوس تجارةشيماء حسن كرار احمد١٧
١٩٩٣/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةشيماء خالد عبد النبي عبد القادر١٨
١٩٨٧/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةشيماء سمير سليمان١٩
١٩٨٤/٠٤/١٢بكالوريوس تجارةشيماء شكري عبد هللا٢٠
١٩٩٠/٠٩/١٣بكالوريوس تجارةشيماء شكرىابراهيم٢١
١٩٩٣/٠٥/٢٥بكالوريوس تجارةشيماء صبحى سيد سليمان٢٢
١٩٩٣/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةشيماء عاطف احمد محمود٢٣
١٩٩٣/١٠/٠١بكالوريوس تجارةشيماء عبد الحميد محمد عبد المقصود٢٤
١٩٨٩/٠٧/١٨بكالوريوس تجارةشيماء عبد الرازق يوسف٢٥
١٩٨٤/٠٢/٠٤بكالوريوس تجارةشيماء عفيفي يونس٢٦
١٩٩٣/٠٤/١١بكالوريوس تجارةشيماء عالء كمال احمد٢٧

صفحة ٢٠١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٣/٠٦/٠٩بكالوريوس تجارةشيماء على حسن محمد٢٨
١٩٨٩/١٢/٢٤بكالوريوس تجارةشيماء على حسنين على٢٩
١٩٩٣/٠٩/٠٤بكالوريوس تجارةشيماء على سعد إبراهيم٣٠
١٩٨٤/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةشيماء على عبد العزيزحسن٣١
١٩٨٧/٠٨/٣١بكالوريوس تجارةشيماء على محمد على٣٢
١٩٩٢/٠٣/٢٩بكالوريوس تجارةشيماء على محمد محمود٣٣
١٩٨٩/٠٣/١٤بكالوريوس تجارةشيماء على محمود احمد٣٤
١٩٩٠/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةشيماء عوض عوض محمود٣٥
١٩٨٦/٠٢/٢٢بكالوريوس تجارةشيماء كامل محمود٣٦
١٩٨٦/٠٤/٠٩بكالوريوس تجارةشيماء محمد أمين على٣٧
١٩٨٤/٠٣/٢٨بكالوريوس تجارةشيماء محمد محمود حنفي٣٨

صفحة ٢٠٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٢/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةشيماء محمود رجب محمد١
١٩٨٦/٠٨/٢٢بكالوريوس تجارةشيماء محمود عبد الحميد٢
١٩٩٠/١١/٠٧بكالوريوس تجارةشيماء مصطفى على عبد الرحمن٣
١٩٨٧/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةشيماء نادى عبد التواب سالم٤
١٩٩٢/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةشيماء هشام احمد محمد٥
١٩٩٢/٠٨/١٧بكالوريوس تجارةشيماء يحيى عبد الحي محروس٦
١٩٩٠/٠٧/٠٥بكالوريوس تجارةشيماء يوسف سيد محمد٧
١٩٨٥/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةصابر حسين إبراهيم محمد٨
١٩٨٩/١٠/١١بكالوريوس تجارةصابر وحيد صابر رضوان٩

١٩٩٠/٠٦/٠٢بكالوريوس تجارةصابرين محمد عبد المطلب احمد١٠
١٩٨٩/١١/١٥بكالوريوس تجارةصالح احمد عبد الرحمن عبد السيد١١
١٩٩١/٠٣/٠٨بكالوريوس تجارةصالح همام صالح سيد١٢
١٩٩٢/٠٨/١١بكالوريوس تجارةصباح إبراهيم باشا سيف١٣
١٩٨٨/١٠/٠١بكالوريوس تجارةصباح احمد كمال عبد الرازق١٤
١٩٨٩/٠٢/١١بكالوريوس تجارةصفا حسن محمد محمد١٥
١٩٩٣/٠٩/١١بكالوريوس تجارةصفا محمود على سعد١٦
١٩٨٩/٠٦/٣٠بكالوريوس تجارةصفاء سمير محمود١٧
١٩٩١/٠٦/٢٢بكالوريوس تجارةصفاء عادل حسن محمد١٨
١٩٨٣/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةصالح الدين سيد عواد امام١٩
١٩٨٧/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةصالح الدين محمد عبد النبي٢٠
١٩٨٧/١٢/٠١بكالوريوس تجارةصالح سعيد بيومي٢١
١٩٨٧/٠٢/٠٤بكالوريوس تجارةصالح صابر عبد هللا محمد٢٢
١٩٩١/٠٣/٠٩بكالوريوس تجارةصالح عبد الحميد محمد٢٣
١٩٨٩/٠٦/٠٦بكالوريوس تجارةضحى فتيحى إبراهيم عطية٢٤
١٩٩٣/١٠/٠١بكالوريوس تجارةضمير محمد سيد حسين٢٥
١٩٨٥/١١/٢٠بكالوريوس تجارةضياء امام عبد العزيز سالم٢٦
١٩٩٠/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةضياء محمد سيد رضوان٢٧

صفحة ٢٠٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٠/٠٤/٠٥بكالوريوس تجارةطارق خالد جالل محمود٢٨
١٩٨٩/٠٦/٠٧بكالوريوس تجارةطارق علوانى عطا٢٩
١٩٩٠/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةطارق فتحي عبد الحليم عبد هللا٣٠
١٩٨٥/١٢/١٢بكالوريوس تجارةطارق نجيب على محمد٣١
١٩٩٢/٠٤/٣٠بكالوريوس تجارةطارق يحيى امام احمدين٣٢
١٩٩٢/٠٥/٠٨بكالوريوس تجارةطاهر السيد عبد هللا حسن٣٣
١٩٩٢/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةطه مصطفى إبراهيم الدسوقى٣٤
١٩٩٢/٠٥/٠٨بكالوريوس تجارةعادل إبراهيم عبد الاله٣٥
١٩٩٠/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةعادل أبو الفتوح السيد٣٦
١٩٨٩/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةعادل أكمل فتحي إبراهيم٣٧
١٩٩٣/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةعادل احمد سالمه احمد٣٨

صفحة ٢٠٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٠/٠٥/١٧بكالوريوس تجارةعادل جمال محفوظ١
١٩٨٧/٠٧/٠٩بكالوريوس تجارةعادل طارق محمد محمد٢
١٩٨٥/٠٢/١١بكالوريوس تجارةعاصم شحاته عبد الوهاب٣
١٩٩٢/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةعاطف السيد أبو العزم٤
١٩٨٥/٠٥/١٨بكالوريوس تجارةعاطف حامد مصطفى سالم٥
١٩٨٨/٠٤/٢٦بكالوريوس تجارةعاطف رأفت محمود محمد٦
١٩٨٨/٠٤/٣٠بكالوريوس تجارةعاطف عاطف محمد٧
١٩٩٠/٠٨/٠٤بكالوريوس تجارةعامر احمد عبد الحفيظ العشرى٨
١٩٩٢/٠٥/٠٧بكالوريوس تجارةعايده عبيد اسكندر سعد٩

١٩٨٧/٠٦/٠٩بكالوريوس تجارةعبد الجليل محمد عبد الجليل عطاى١٠
١٩٨٦/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةعبد الحكيم محمد سعيد عبد الحكيم١١
١٩٨٩/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةعبد الحميد محمود عبد الحميد١٢
١٩٨٩/١١/٠١بكالوريوس تجارةعبد الحميد مفرح قطب سكر١٣
١٩٨٨/٠١/٠٣بكالوريوس تجارةعبد الخالق حسين عبد الخالق١٤
١٩٩٢/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةعبد الرحمن احمد عبد الرحمن١٥
١٩٩٠/١١/٢٢بكالوريوس تجارةعبد الرحمن ثروت عطا المولى١٦
١٩٩١/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةعبد الرحمن جالل أنور صيام١٧
١٩٩٠/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةعبد الرحمن جمال تميم سند١٨
١٩٨٩/١١/٢٧بكالوريوس تجارةعبد الرحمن حجاجى حسن محمد١٩
١٩٩٠/٠٩/٠٥بكالوريوس تجارةعبد الرحمن خميس امين٢٠
١٩٨٤/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةعبد الرحمن رفعت عبد الرحمن٢١
١٩٩٢/٠٦/١٦بكالوريوس تجارةعبد الرحمن سيد محمد الطوخى٢٢
١٩٩٣/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةعبد الرحمن على جمعه عبد اللطيف٢٣
١٩٩٣/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةعبد الرحمن غريب حموده٢٤
١٩٩٠/١٠/١٤بكالوريوس تجارةعبد الرحمن فكرى السيد٢٥
١٩٩١/٠٦/٢٩بكالوريوس تجارةعبد الرحمن محمد بدوى٢٦
١٩٨٨/٠٧/١٧بكالوريوس تجارةعبد الرحمن محمد حضرى٢٧

صفحة ٢٠٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٦/٠٣/٢٨بكالوريوس تجارةعبد الرحمن محمد عباس إبراهيم٢٨
١٩٨٧/٠٤/٣٠بكالوريوس تجارةعبد الرحمن محمد محمود عبد العال٢٩
١٩٩٢/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةعبد الرحمن مرزوق عبد هللا٣٠
١٩٨٦/١١/١٧بكالوريوس تجارةعبد الرحمن هالل احمد٣١
١٩٨٨/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارةعبد الرحمن يحى محمد٣٢
١٩٨٥/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةعبد الرحمن يحيى عبد الحميد٣٣
١٩٩١/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةعبد الرسول سعيد فرح ماضى٣٤
١٩٨٤/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةعبد السالم محمد رفعت عبد الرحمن٣٥
١٩٨٥/١٠/٠١بكالوريوس تجارةعبد السيد محمد عبد السيد ليله٣٦
١٩٨٧/١٢/١٦بكالوريوس تجارةعبد العال طه طه متولى٣٧
١٩٨٥/١١/٠٣بكالوريوس تجارةعبد العزيز احمد محمد٣٨

صفحة ٢٠٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩١/١٢/٠٢بكالوريوس تجارةعبد العزيز محمد عبد العزيز محمد١
١٩٨٣/٠٣/١٤بكالوريوس تجارةعبد العظيم عبد العظيم احمد حسن٢
١٩٩١/١١/٠٤بكالوريوس تجارةعبد العظيم عبد هللا عبد العظيم٣
١٩٨٦/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةعبد الفتاح احمد عبد الفتاح٤
١٩٩٣/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةعبد الفتاح احمد عبد الفتاح٥
١٩٨٤/٠١/١٣بكالوريوس تجارةعبد الفتاح عبد الهادي احمد٦
١٩٨٥/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةعبد الفتاح ممدوح عبد الفتاح٧
١٩٩١/٠٢/٠٩بكالوريوس تجارةعبد هللا احمد جاد محمد٨
١٩٨٥/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةعبد هللا السيد عبد الرحيم على٩

١٩٨٦/١١/٢٩بكالوريوس تجارةعبد هللا حسن عبد هللا المظالى١٠
١٩٨٩/٠١/٢٢بكالوريوس تجارةعبد هللا حسن عبد الماجد عبد هللا١١
١٩٨٨/١٢/٢٢بكالوريوس تجارةعبد هللا سيد عبد هللا١٢
١٩٩٠/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةعبد هللا سيد عكاشة١٣
١٩٨٨/١٠/٠١بكالوريوس تجارةعبد هللا صبري عبد هللا١٤
١٩٩٠/٠٦/٠٦بكالوريوس تجارةعبد هللا عادل إسماعيل على١٥
١٩٩٢/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةعبد هللا عبد الجواد عبد هللا١٦
١٩٨٤/١١/٠٦بكالوريوس تجارةعبد هللا فهيم نصحى حسن١٧
١٩٩٣/١١/٢٨بكالوريوس تجارةعبد هللا محمد الفرماوى١٨
١٩٨٩/٠٧/١٨بكالوريوس تجارةعبد هللا محمد سعيد محمد١٩
١٩٩١/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةعبد هللا محمد عبد السالم٢٠
١٩٨٣/١٢/٠٣بكالوريوس تجارةعبد هللا محمد عبد العال٢١
١٩٩٠/٠٢/١٨بكالوريوس تجارةعبد هللا محمد عبده إبراهيم٢٢
١٩٩٢/٠٧/٠٢بكالوريوس تجارةعبد هللا مصطفى سيد سالم٢٣
١٩٩٠/١١/٢٨بكالوريوس تجارةعبد الماجد حافظ حمزه٢٤
١٩٩٠/٠٤/٠٢بكالوريوس تجارةعبد المقصود محمد عبد المنعم غالى٢٥
١٩٩٣/٠١/٣١بكالوريوس تجارةعبد المنعم رياض محمد الجبالى٢٦
١٩٩٢/٠٢/١٠بكالوريوس تجارةعبد المنعم محمد عبد المنعم محمد٢٧

صفحة ٢٠٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٢/٠٢/٢٩بكالوريوس تجارةعبيد احمد حسن محمد٢٨
١٩٩٠/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةعبير حسن إلينا عبد المجيد٢٩
١٩٨٧/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةعبير عبد الحكيم رمضان٣٠
١٩٨٣/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةعبير منصور عبد الرحمن عرفان٣١
١٩٨٧/٠٢/٠٩بكالوريوس تجارةعربى عبد المنعم عربى٣٢
١٩٩١/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةعزه محمود شعبان٣٣
نظم معلوماتسارة عبد العزيز لملوم١

صفحة ٢٠٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٩/٠٧/٢٠خدمه اجتماعيةسماح مسعد شحات١
١٩٨٦/١٢/٢١بكالوريوس تجارةسماح مصطفى احمد بيومى٢
١٩٨٥/٠٧/٠٧خدمه اجتماعيةسماح مصطفى يوسف البيومى٣
١٩٨٨/٠١/٠١ليسانس ادابسمر ابراهيم شفيق عبدهللا٤
١٩٩٢/١٠/١٦بكالوريوس تجارةسمر احمد اسماعيل احمد٥
١٩٨٨/٠٤/٢٥السنسمر احمد عبد الفتاح ابراهيم٦
١٩٨٦/٠٤/٢٥ليسانس حقوقسمر احمد محمود على أمين٧
١٩٨٩/٠٢/١٦ليسانس حقوقسمر السيد مراد مرسى٨
١٩٨٩/٠٥/٢٣ليسانس حقوقسمر امام سعيد على عبد الرحمن٩

١٩٨٨/٠٢/٢٠خدمه اجتماعيةسمر جمال سيد حجازى١٠
١٩٩١/٠٨/٠٣ليسانس حقوقسمر حسين على على أبو السعود١١
١٩٩٢/٠٨/٢٠زراعةسمر رامز ابراهيم١٢
١٩٨٩/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةسمر رجب محمد محمد١٣
١٩٩٢/١٠/٢٦ليسانس حقوقسمر رمضان محمد عبد الرحمن١٤
١٩٩١/٠٨/٣٠ليسانس حقوقسمر سامي سعيد يس١٥
١٩٩٣/٠٩/٠٨ليسانس ادابسمر سعيد محمد السيد١٦
١٩٨٨/٠٩/٠٤ليسانس ادابسمر سمير توفيق تركى١٧
١٩٨٨/١٢/١٥ليسانس حقوقسمر سمير سيد محمد١٨
١٩٨٨/٠٧/٠٤ليسانس حقوقسمر سمير عبد العزيز محمد١٩
١٩٨٤/٠١/٢١خدمه اجتماعيةسمر سيد على حسن٢٠
١٩٩١/٠٢/١٤ليسانس حقوقسمر سيد هاشم محمد٢١
١٩٨٩/٠٥/٢٧خدمه اجتماعيةسمر صابر عبد هللا مسعود٢٢
١٩٩٣/٠١/٠١تربيةسمر صبحى رضوان٢٣
١٩٨٥/٠٩/٠٨خدمه اجتماعيةسمر صبحى عبد القادر٢٤
١٩٨٩/٠٢/٠٤ليسانس حقوقسمر عادل محمد عويس مهران٢٥
١٩٨٧/٠١/١٦ليسانس ادابسمر عبد الحكيم محمد محمود٢٦
١٩٨٨/١٠/١٦ليسانس ادابسمر عبد العزيز عليوه٢٧

صفحة ٢٠٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٩/٠٣/٠٩ليسانس حقوقسمر عبد الفتاح محمود متولى٢٨
١٩٩١/٠١/٠١ليسانس حقوقسمر غريب نادى محمد٢٩
١٩٨٨/٠٤/١٦ليسانس ادابسمر مجدى محمد المسلمى٣٠
١٩٩٣/٠٤/٢٤ليسانس حقوقسمر محمد إسماعيل محمد٣١
١٩٨٨/٠٢/٠٨ليسانس ادابسمر محمد توفيق عزب٣٢
١٩٩٢/٠١/٣١ليسانس حقوقسمر محمد ثابت محمد٣٣
١٩٨٧/٠٩/٠٨خدمه اجتماعيةسمر محمد درويش محمود٣٤
١٩٩٠/٠٧/١٣خدمه اجتماعيةسمر محمد ذكر هللا٣٥
١٩٨٩/٠٥/٢٠خدمه اجتماعيةسمر محمد عبد المنعم مسعود٣٦
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقسمر محمد عبد الوهاب العزب٣٧
١٩٨٥/٠٤/٠٨خدمه اجتماعيةسمر محمود عبد المحسن نظيم٣٨
١٩٩١/٠٩/٠٨ليسانس ادابسمر محمود على محمد٣٩
١٩٩١/٠٧/٠٦ليسانس حقوقسمر ناجى عبد المنعم مصطفى٤٠
١٩٨٦/٠٩/٢٥ليسانس حقوقسمر نبوى عبد الوهاب حامد٤١

صفحة ٢١٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٣/٠٥/٢٠زراعةسمر ندهي بولس بشاي١
١٩٩٣/٠٥/٠٩بكالوريوس تجارةسمية عماد فتحى عبد الحميد٢
١٩٩٠/١٢/٢٢ليسانس حقوقسميحه مجدى احمد حسن٣
١٩٩٣/٠١/٠١ليسانس حقوقسمير سعيد عبده احمد٤
١٩٨٩/٠٢/٢٠حاسبات ومعلوماتسمير سيد عبدالفتاح٥
١٩٩١/٠٣/٢١خدمه اجتماعيةسمير سيد على حلمى٦
١٩٨٩/٠٥/٠١ليسانس حقوقسمير طارق زكريا محمد٧
١٩٨٧/٠٩/٠٥نظم معلوماتسمير عادل عبد اللطيف٨
١٩٨٨/١٢/١٦ليسانس حقوقسمير كرم رابيل ماسخ٩

١٩٨٧/٠٦/٢٢حاسبات ومعلوماتسمير محمد ترك ابو الحسن١٠
١٩٨٨/١٠/٠١ليسانس حقوقسمير محمد فتحي حسن عثمان١١
١٩٩٠/٠٩/٢١نظم معلوماتسمير نبيل محسوب امين١٢
١٩٨٦/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةسميرة سعيد محمد مصطفى١٣
١٩٨٩/٠٧/٢٧ليسانس حقوقسميرة مجدي محمد سيد سيد١٤
١٩٨٩/١٠/٠٢ليسانس حقوقسميرة محمد على سالم١٥
١٩٩٠/٠٧/٠٩ليسانس حقوقسميرة مقار فوزي مقار١٦
١٩٨٩/٠٣/٠١ليسانس حقوقسميه سيد طه محمد١٧
١٩٨٣/٠٦/١٠ليسانس حقوقسناء عطيه عبد الحميد عطيه١٨
١٩٩٢/٠١/٠٩ليسانس حقوقسها حسام عبد المجيد كامل١٩
١٩٨٥/٠٨/١٤خدمه اجتماعيةسها طلعت احمد على٢٠
١٩٨٨/٠٨/٠١حاسبات ومعلوماتسها فيصل حسن محمد٢١
١٩٨٥/١٢/٠٧ليسانس ادابسها محمد على محمد٢٢
١٩٩٤/٠١/١٤زراعةسها محمود مهدي حنفي٢٣
١٩٩٠/١٠/٢٥ليسانس حقوقسهام عبد الرحمن سيد طه٢٤
١٩٨٩/٠٤/٠٧تربيةسهام فكرى اسماعيل٢٥
١٩٩١/٠١/٠٥ليسانس حقوقسهر حمدان عوده إسماعيل٢٦
١٩٨٧/٠٧/٢٨ليسانس حقوقسهر زين العابدين احمد عبد القادر٢٧

صفحة ٢١١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٢/٠٦/٠٢ليسانس حقوقسهى عادل محمد عبده٢٨
١٩٨٦/٠٨/١٢حاسبات ومعلوماتسهير رضا محمود صالح٢٩
١٩٩٣/٠٧/٢٣ليسانس حقوقسهير مصطفى مرزوق عباس٣٠
١٩٩٣/١٠/٠٧ليسانس حقوقسهيله صبح احمد بدران صبح٣١
١٩٩٢/٠١/١٧ليسانس حقوقسهيله عباده معوض أبو العال٣٢
١٩٨٦/٠٢/٠٩زراعةسوزان حسن طه الحمامصي٣٣
خدمه اجتماعيةسوزان سعيد هاشم وهبه٣٤
١٩٨٩/١٠/٠٥ليسانس حقوقسوزان عدلي موريس بطرس٣٥
١٩٨٥/١٢/١١خدمه اجتماعيةسوزان كرم فرج٣٦
١٩٨٩/٠١/١٠ليسانس ادابسوسن محمد السيد حسن٣٧
١٩٨٧/١١/٠٦خدمه اجتماعيةسيد احمد سيد احمد٣٨
١٩٨٦/٠٨/١٧ليسانس حقوقسيد خلف محمود احمد٣٩
١٩٩٠/٠١/٢٠ليسانس ادابسيد رمضان احمد على٤٠
١٩٨٦/٠٩/١٣ليسانس حقوقسيد سليمان احمد سليمان٤١

صفحة ٢١٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٨/٠٩/٢٥خدمه اجتماعيةسيد سيد محمود احمد١
١٩٨٧/١٢/١٨ليسانس حقوقسيد عبد الفتاح محمد صابر٢
١٩٨٨/٠٢/١٨بكالوريوس تجارةسيد عبد هللا سيد حسن٣
١٩٨٣/١٠/٠١ليسانس حقوقسيد عمر احمد عمر٤
١٩٨٩/٠٢/١٩ليسانس حقوقسيد عمر عباس عمر راشد٥
١٩٩٠/١١/٢٣ليسانس حقوقسيد مجدي سيد محمد٦
١٩٨٩/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةسيد محمد سيد داود٧
١٩٨٨/٠٩/٢٧ليسانس حقوقسيد محمد سيد على٨
١٩٨٤/٠٩/٢١حاسبات ومعلوماتسيد محمد سيد محمد٩

١٩٩٠/٠١/٢١ليسانس حقوقسيد محمد فهمي بهجات١٠
١٩٨٥/٠٥/٠٥نظم معلوماتسيد مسعود ابو السعود١١
١٩٨٣/١٠/٠٩ليسانس ادابسيدة عطيه احمد عبد هللا١٢
١٩٩٣/٠٥/١٧ليسانس حقوقسيده عرفه سيد خليل١٣
١٩٨٧/١١/٢٩خدمه اجتماعيةسيده قاعود الضوى على١٤
١٩٩٠/٠٧/٠١خدمه اجتماعيةسيف االسالم عالء الدين١٥
١٩٩١/٠٦/١٨ليسانس حقوقسيمون جرجس ايلياء عبد المالك١٦
١٩٨٧/٠٧/٢٢ليسانس حقوقسيمون سمير حسن جندى١٧
١٩٨٨/٠٥/١٥ليسانس حقوقشادى ادوارد مالك غبلایر١٨
١٩٨٩/٠٤/٣٠نظم معلوماتشادى السيد محمد عبد العظيم١٩
١٩٩٠/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةشادى ايمن البرنس٢٠
١٩٨٩/٠٧/٣١السنشادى بهاء احمد احمد٢١
١٩٩١/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةشادى جالل على جعفر٢٢
١٩٨٨/٠٦/١٨خدمه اجتماعيةشادى شوقى محمد٢٣
١٩٩١/٠٤/١٣ليسانس حقوقشادي عادل محمد الصاوى محمود٢٤
١٩٨٩/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةشادى عبد الباقى عبد الفتاح٢٥
١٩٨٦/٠٩/٢٦ليسانس حقوقشادي عبد هللا مسيحه عبد المسيح٢٦
١٩٨٩/٠٨/١٢ليسانس حقوقشادي محمد رشاد على٢٧

صفحة ٢١٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٣/٠٨/٢٨ليسانس حقوقشادي محمد زكريا سيد٢٨
١٩٨٣/٠٩/٣٠حاسبات ومعلوماتشادى محمد عبد الستار٢٩
١٩٨٥/٠٩/٢١بكالوريوس تجارةشادى محمود محمد احمد٣٠
١٩٨٩/٠٦/٠٦حاسبات ومعلوماتشادى مختار محمود٣١
١٩٩٠/٠٢/١٤ليسانس حقوقشادي نشأت مصطفى شلبي٣٢
١٩٩٢/٠٥/٢٨ليسانس حقوقشاهندا سمير محمد عبد العظيم٣٣
١٩٩٢/١٢/٠٤ليسانس حقوقشاهنده محمد جالل زهير الحلوانى٣٤
١٩٩١/٠٥/١١ليسانس حقوقشاهيناز حمدي محمد٣٥
١٩٩٠/١٠/٠١زراعةشاهيناز شوقي محمد المتولي٣٦
١٩٨٣/٠٢/١٩خدمه اجتماعيةشاهيناز صالح ابراهيم احمد٣٧
١٩٨٦/١٠/٠١ليسانس حقوقشحاته بدوى شحاته إبراهيم٣٨
١٩٨٧/١٢/٢٨حاسبات ومعلوماتشذي عبدالمنعم ابراهيم٣٩
١٩٩١/٠٩/١٦خدمه اجتماعيةشروق اكمل عبد اللطيف٤٠
١٩٩٠/١١/١٨ليسانس ادابشروق ايمن محمد الشامى٤١

صفحة ٢١٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠٣/٠١ليسانس حقوقشروق سيد فهمي محمد دياب١
١٩٩٣/١١/٠٤ليسانس حقوقشروق صابر على على٢
١٩٩٠/١١/٢٧ليسانس ادابشروق عثمان حسن احمد٣
١٩٩٣/٠٤/٠١ليسانس ادابشروق محمد احمد عامر٤
١٩٩٢/٠٥/٢٥ليسانس حقوقشروق محمد السايح حسين٥
١٩٨٩/٠٩/٠٩ليسانس ادابشروق محمد جهاد محمد سعد٦
١٩٩٣/٠٣/١٩ليسانس حقوقشروق ياسر احمد٧
١٩٩٢/١٠/١٤ليسانس حقوقشروق يحيى سعد٨
١٩٩٢/٠٨/٠٣ليسانس حقوقشريف أمين فوزي أمين٩

١٩٩٤/٠١/٢٧السنشريف احمد ابراهيم محمد١٠
١٩٨٤/٠١/٠١خدمه اجتماعيةشريف احمد حسين١١
١٩٨٤/٠٢/١٦ليسانس حقوقشريف احمد حسين شكرى١٢
١٩٨٨/٠٩/٢٤خدمه اجتماعيةشريف احمد صالح محمد١٣
١٩٨٤/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةشريف السيد عز الدين عثمان١٤
١٩٩١/١١/٠١ليسانس حقوقشريف ثروت محمد عثمان الديب١٥
١٩٩٢/١٠/٣١ليسانس حقوقشريف جمعه بدير احمد١٦
١٩٨٩/٠١/١٠زراعةشريف حسين محمود حسين١٧
١٩٨٤/١٠/٢٢بكالوريوس تجارةشريف خليل حنفى حمودى١٨
١٩٨٦/١٠/٠١بكالوريوس تجارةشريف شريف عبد السالم١٩
١٩٨٨/٠٩/٠٤ليسانس حقوقشريف شعبان رمضان شعبان٢٠
١٩٩١/١٠/٠٨بكالوريوس تجارةشريف صابر مدبولى جمعه٢١
١٩٩٢/١١/١٩ليسانس حقوقشريف طارق فتحى المقدم٢٢
١٩٩٠/١٢/١٢ليسانس ادابشريف عادل عبد الستار٢٣
١٩٩٢/٠٤/٠٥حاسبات ومعلوماتشريف عادل عثمان٢٤
١٩٨٧/٠٤/٢٩ليسانس حقوقشريف عبد الفتاح حسن حسانين٢٥
١٩٨٦/٠٨/٢٠ليسانس حقوقشريف عبد الفتاح محمد عبد هللا٢٦
١٩٨٩/٠٧/٢٨ليسانس حقوقشريف عبد المحسن احمد على٢٧

صفحة ٢١٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٤/٠٧/٢٣حاسبات ومعلوماتشريف عبدالفتاح عبدالعليم٢٨
١٩٨٧/٠١/٢١ليسانس حقوقشريف عرفات فؤاد على عبد الباقي٢٩
١٩٨٣/٠٥/٠٩خدمه اجتماعيةشريف فؤاد محمود عبد الخالق٣٠
١٩٨٤/٠٨/٠٨ليسانس حقوقشريف كسبان عبد العزيز محمد٣١
١٩٩٢/١٢/١٥ليسانس حقوقشريف مجدي شعبان غازى٣٢
١٩٨٦/١١/٢٥حاسبات ومعلوماتشريف محسن عبد الحميد٣٣
١٩٨٩/١١/٣٠ليسانس حقوقشريف محمد إبراهيم عبد الوهاب٣٤
١٩٨٦/٠٨/٠١حاسبات ومعلوماتشريف محمد ابراهيم٣٥
١٩٨٣/١٠/٠١نظم معلوماتشريف محمد عبد العزيز٣٦
١٩٨٦/١١/٠٣نظم معلوماتشريف محمد فهمى محمد٣٧
١٩٨٧/٠٢/٠٣حاسبات ومعلوماتشريف محمد مصطفي٣٨
١٩٨٤/١٢/٠٩حاسبات ومعلوماتشريف محمود مصطفي٣٩
١٩٨٨/١٠/٢٥ليسانس حقوقشريف مصطفى على هالل٤٠
١٩٨٨/٠٤/١٩خدمه اجتماعيةشريف نبيل فتحى على٤١

صفحة ٢١٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٠/٠٩/١٤ليسانس حقوقشريف نصر الدين شعبان١
١٩٨٣/٠٨/١٠ليسانس حقوقشريف نور محمد عوض٢
١٩٩٢/١١/٢٦ليسانس حقوقشريف هاشم هاشم هاشم٣
١٩٨٥/٠٩/١٩نظم معلوماتشرين صبحى سالم محمد٤
١٩٨٩/١١/٠٨السنشرين عيسى محمد على٥
١٩٨٥/١١/٠٧خدمه اجتماعيةشرين فوزى عبد العليم٦
١٩٨٧/٠٥/٠٢ليسانس حقوقشرين محمود عبد هللا الهندواى٧
١٩٨٨/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةشريهان على حسن منصور ابو زيد٨
١٩٨٧/٠٧/١٨ليسانس حقوقشريهان فكرى خليفه حسن٩

١٩٨٥/٠٥/٢٧ليسانس حقوقشعبان حمدي احمد الجارحى١٠
١٩٨٩/١٠/١٤حاسبات ومعلوماتشعبان سعد محمد١١
١٩٩٠/٠٨/١٩ليسانس حقوقشعبان سعيد السيد حامد١٢
١٩٨٦/٠٤/٢٦ليسانس حقوقشعبان سيد سعد محمود١٣
١٩٨٦/٠٦/١٠ليسانس حقوقشعبان عادل عبد العال ضيف هللا١٤
١٩٩١/٠٥/٢٠ليسانس حقوقشعبان على سالم محمد١٥
١٩٨٥/١١/١٠ليسانس حقوقشنوده خلف عوض إبراهيم١٦
١٩٩٢/٠٢/٢٤حاسبات ومعلوماتشهاب الدين مؤمن محمد١٧
١٩٩٢/٠٢/٠٩ليسانس حقوقشهاب طلعت عبد الرحمن أمين١٨
١٩٨٧/٠٤/٣٠زراعةشهيرة الشربيني ابوبكر١٩
١٩٩١/١٢/٠٦ليسانس ادابشهيرة شوقى محمد٢٠
١٩٩٣/٠٩/٢٣ليسانس ادابشهيرة محمد يونس٢١
١٩٩٢/٠٦/١٨ليسانس ادابشوقى اشرف شوقى راتب٢٢
١٩٨٨/٠٢/١٩ليسانس حقوقشوقي السيد عبد الخالق محمد٢٣
١٩٨٨/١١/١٥ليسانس حقوقشوقي شوقي بدوى إبراهيم٢٤
١٩٨٥/٠٥/٠٢ليسانس حقوقشيرهان محمد سيد إبراهيم٢٥
١٩٨٣/٠١/١٤ليسانس ادابشيرويت سعيد محمد محمد٢٦
١٩٨٦/٠١/٢٦نظم معلوماتشيرى شفيق انيس٢٧

صفحة ٢١٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/١١/١٤خدمه اجتماعيةشيرى هانى نبيه جرجس٢٨
١٩٨٨/١١/٠٢ليسانس حقوقشيرين احمد عبد الوهاب همام٢٩
١٩٩١/٠٢/٢١نظم معلوماتشيرين بيومى عبد العال بيومى٣٠
١٩٩٣/٠٥/٠١ليسانس حقوقشيرين حسين محمود إسماعيل٣١
١٩٩١/٠٩/٣٠ليسانس حقوقشيرين سعد حسين عبد هللا٣٢
١٩٨٩/٠١/١٢بكالوريوس تجارةشيرين عادل برسوم٣٣
١٩٩٣/٠٩/٢٥ليسانس حقوقشيرين عبد السالم عبد السالم عبد الجواد٣٤
١٩٨٧/١١/١٠ليسانس حقوقشيرين عبد المنعم عبد الرحمن٣٥
١٩٨٥/٠٧/٠١ليسانس حقوقشيرين محمد على محمد٣٦
١٩٩٤/٠١/١٠ليسانس حقوقشيرين مصطفى مصطفى عبده٣٧
١٩٨٦/٠٨/٠١ليسانس ادابشيماء ابراهيم عامر ابراهيم٣٨
١٩٩٢/١٢/٠٣بكالوريوس تجارةشيماء ابراهيم على قطب٣٩
١٩٨٤/١١/١٥خدمه اجتماعيةشيماء ابو طالب السيد٤٠
١٩٨٦/٠٧/٠٤بكالوريوس تجارةشيماء احمد حسن سيد٤١

صفحة ٢١٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٨/٠٧/٠١ليسانس حقوقشيماء احمد رشدى١
١٩٩٣/٠٣/٢٩خدمه اجتماعيةشيماء احمد عباس صالح٢
١٩٩١/٠٦/٢٠ليسانس حقوقشيماء احمد عبد الرحيم عبد الغفار٣
١٩٨٤/٠٧/٠٨ليسانس حقوقشيماء احمد مصطفى السمان٤
١٩٨٩/١٢/٠٢ليسانس ادابشيماء احمد نصر محمد٥
١٩٨٥/١٠/٠١ليسانس حقوقشيماء اسر فؤاد شعبان٦
١٩٩٣/٠٣/٠٦خدمه اجتماعيةشيماء اسماعيل مرسى٧
١٩٩٠/٠٧/٢٩السنشيماء اشرف درويش محمد٨
١٩٨٩/٠٥/١٣حاسبات ومعلوماتشيماء السيد احمد٩

١٩٨٩/١١/٢٥ليسانس حقوقشيماء السيد العارف هريدى١٠
١٩٨٥/٠٦/١٥خدمه اجتماعيةشيماء السيد محمد عليوه١١
١٩٨٩/٠١/١٠حاسبات ومعلوماتشيماء ايمن عيد١٢
١٩٨٤/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةشيماء بالل محمد حسين١٣
١٩٨٧/٠١/٢٦ليسانس حقوقشيماء جمال زكريا فرج١٤
١٩٩٣/٠٣/٢٩ليسانس حقوقشيماء حبيب عبد العظيم حسن١٥
١٩٩١/٠١/٠٢خدمه اجتماعيةشيماء حسام الدين مصطفى١٦
١٩٩١/١٢/١٢ليسانس حقوقشيماء حسن سيد محمد١٧
١٩٨٤/١١/٢٢حاسبات ومعلوماتشيماء حسين حسين علي١٨
١٩٨٤/١٢/٠٧خدمه اجتماعيةشيماء حلمي عباس رشوان١٩
١٩٨٧/٠٢/٢٥دراسات انسانيةشيماء حمدان على محمد٢٠
١٩٩٣/٠٥/٠٧ليسانس حقوقشيماء حمدي محمد محمد٢١
١٩٨٩/٠٤/١٩ليسانس ادابشيماء حمزة الشافعى٢٢
١٩٨٥/٠٢/٢٥ليسانس حقوقشيماء خالد حسن صابر٢٣
١٩٩٣/٠٩/٣٠ليسانس حقوقشيماء دسوقي محمد على٢٤
١٩٨٧/٠١/٢٠خدمه اجتماعيةشيماء رشيدى عباس السيد٢٥
١٩٩٠/١٠/٢٤حاسبات ومعلوماتشيماء رمزي احمد٢٦
١٩٨٤/٠٢/٠٥السنشيماء سالم سيد سالم٢٧

صفحة ٢١٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩١/٠٤/٢٠خدمه اجتماعيةشيماء سعد سعد منصور٢٨
١٩٨٤/١٠/٠٤ليسانس ادابشيماء سمير ابراهيم محمد٢٩
١٩٨٤/٠١/٠١خدمه اجتماعيةشيماء سيد اسماعيل٣٠
١٩٨٧/٠٣/٢٥ليسانس ادابشيماء سيد عبد الفتاح ابراهيم٣١
١٩٨٥/٠٧/٠١ليسانس حقوقشيماء شعبان محمود مصطفى٣٢
١٩٨٣/٠٦/٢٩السنشيماء صبحى ابراهيم محمد٣٣
١٩٩٢/٠٦/٠١ليسانس ادابشيماء صالح الدين خليفه٣٤
١٩٨٦/٠٣/١٧ليسانس ادابشيماء صالح محمد طه٣٥
١٩٨٦/٠٣/٠٦السنشيماء طه عمر احمد٣٦
١٩٨٦/٠٤/٢١خدمه اجتماعيةشيماء طه محمد عبد السالم٣٧
١٩٨٧/١٠/٢٠خدمه اجتماعيةشيماء عادل حامد احمد٣٨
١٩٩٢/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةشيماء عادل عبد المجيد محمود٣٩
١٩٨٩/٠٦/٢٧ليسانس حقوقشيماء عامر احمد طايع٤٠
١٩٨٧/١٠/٢٥ليسانس حقوقشيماء عامر عبد المنعم عامر٤١

صفحة ٢٢٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٩/٠٢/٢٧حاسبات ومعلوماتشيماء عامر كمال١
١٩٩٠/٠٣/٠٣خدمه اجتماعيةشيماء عبد الحميد احمد عبد الستار٢
١٩٩١/٠١/٠١ليسانس حقوقشيماء عبد الحميد محمد يونس٣
١٩٨٨/٠١/٠٥خدمه اجتماعيةشيماء عبد الرازق محمود٤
١٩٨٦/١١/١١ليسانس ادابشيماء عبد الرحمن خالد٥
١٩٨٤/٠٢/٠٢خدمه اجتماعيةشيماء عبد العزيز حافظ٦
١٩٨٥/٠٦/٢٠خدمه اجتماعيةشيماء عبد الفتاح طه على٧
١٩٨٦/٠٣/٠٦ليسانس حقوقشيماء عبد المجيد حسن مبارك٨
١٩٨٩/٠٣/٠٢ليسانس حقوقشيماء عبد المنعم احمد عبد العال٩

١٩٩٢/١٠/١٩ليسانس حقوقشيماء عبده احمد مصطفى١٠
١٩٩٠/٠٣/٢١ليسانس حقوقشيماء عصام الدين عبده جمعه١١
١٩٩٢/١٠/٢١خدمه اجتماعيةشيماء عطيه محمد عطيه١٢
١٩٨٧/٠٩/٠١ليسانس حقوقشيماء على احمد على١٣
١٩٨٣/٠٣/٠١ليسانس حقوقشيماء على عبد الوهاب محروس١٤
١٩٨٦/١١/١٤ليسانس حقوقشيماء على محمد عبد الجواد١٥
١٩٨٩/٠١/١٣نظم معلوماتشيماء عماد فهمى١٦
١٩٨٩/٠١/١٨خدمه اجتماعيةشيماء عوض حسنين احمد١٧
١٩٨٥/٠٩/١٤خدمه اجتماعيةشيماء عوض مبروك حسين١٨
١٩٩٣/٠٣/٢٤ليسانس حقوقشيماء عيد ادم مدبولى١٩
١٩٨٣/٠٦/٠١ليسانس حقوقشيماء عيسى عزب عيسى٢٠
١٩٨٨/٠٦/٢٠خدمه اجتماعيةشيماء غريب محمد سالم٢١
١٩٨٥/٠١/٢٨ليسانس حقوقشيماء فاروق محمود عفيفي٢٢
١٩٨٣/٠٢/٢٤ليسانس حقوقشيماء كامل احمد عثمان٢٣
١٩٨٣/١١/٠٣ليسانس حقوقشيماء كمال حلمي قنديل٢٤
١٩٨٨/٠٤/٢٢ليسانس ادابشيماء ماهر محى الدين٢٥
١٩٩٠/٠٩/٢٢ليسانس ادابشيماء محسن عبد الحميد٢٦
١٩٩٣/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةشيماء محمد احمد يس٢٧

صفحة ٢٢١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٩/٠٣/٠٥ليسانس ادابشيماء محمد المرزوقى٢٨
١٩٨٧/٠٧/٠٦زراعةشيماء محمد جمال الدين محمد٢٩
١٩٨٤/٠٥/١١تربيةشيماء محمد رفعت سيد٣٠
١٩٨٧/٠٧/٠٤ليسانس حقوقشيماء محمد صالح صالح٣١
١٩٨٧/١١/٠١ليسانس حقوقشيماء محمد عبده محمد قنديل٣٢
١٩٩١/١٠/١٨ليسانس حقوقشيماء محمد عويس على٣٣
١٩٨٨/٠٩/١٠ليسانس حقوقشيماء محمد فتحي عبد الفتاح٣٤
١٩٨٤/٠٩/٠٢ليسانس ادابشيماء محمد محب الدين٣٥
١٩٩٠/٠١/٠١خدمه اجتماعيةشيماء محمد محمد٣٦
١٩٨٨/٠٩/٢٨اقتصاد و علوم سياسيهشيماء محمد محمد على٣٧
١٩٨٥/٠٣/٢٠ليسانس حقوقشيماء محمد محمود سليم٣٨
١٩٩٠/٠٩/٢٠السنشيماء محمد مصطفى على٣٩
١٩٩٠/٠٦/٠٩خدمه اجتماعيةشيماء محمد مغازى محمد٤٠
١٩٨٦/٠٣/٢٨ليسانس حقوقشيماء محمد يوسف عثمان٤١

صفحة ٢٢٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٠/٠٨/٠٤ليسانس حقوقشيماء محمود صادق محمد هالل١
١٩٨٧/٠٧/٠٩ليسانس حقوقشيماء محمود صبري محمد٢
١٩٨٥/٠٣/٢٠ليسانس ادابشيماء محمود على جمعه٣
١٩٨٦/١٠/٠٣حاسبات ومعلوماتشيماء محى الدين عبد الحفيظ٤
١٩٩٠/٠٢/٢٧ليسانس حقوقشيماء محى عبد السالم عبد الفتاح٥
١٩٨٨/٠٥/١٥حاسبات ومعلوماتشيماء مختار عبدالفتاح٦
١٩٨٧/٠١/١٥ليسانس حقوقشيماء مصطفى صالح محمود٧
١٩٩٢/٠٩/٠٨زراعةشيماء مصطفي عبدالجيد محمد٨
١٩٩٢/٠٦/٢٠ليسانس ادابشيماء مصطفى عرفان مصطفى٩

١٩٨٩/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةشيماء مصطفى محمد محمد١٠
١٩٩١/٠٨/١٣ليسانس حقوقشيماء ناصر حامد محمد١١
١٩٨٧/٠٧/٢٢ليسانس ادابشيماء نبيل محمد عشرى١٢
١٩٨٦/٠١/٠٣السنشيماء وحيد على صادق١٣
١٩٩٠/١٢/٠٥خدمه اجتماعيةشيماء يحيى صادق عبده١٤
١٩٨٧/١٢/٢٧خدمه اجتماعيةشيماء يحيى عبد السالم محمد١٥
١٩٨٣/١١/٠٩ليسانس حقوقشيماء يحيى محمد عبد النبي١٦
١٩٩٣/٠٩/٠٥بكالوريوس تجارةشيماء يوسف حسن محمد١٧
١٩٨٩/٠٥/٠٨ليسانس حقوقصابر حسنى محمد شاكر١٨
١٩٩٢/٠١/١٤ليسانس حقوقصابر محمد السيد محمود١٩
١٩٩١/٠٢/٢٧ليسانس حقوقصابر محمد المتولي حسن على٢٠
١٩٩٢/٠٨/٠٨حاسبات ومعلوماتصابر محمد صابر محمد٢١
١٩٨٥/٠٤/٠٩ليسانس ادابصابرين صالح سباق يوسف٢٢
١٩٨٥/٠٦/٠٢خدمه اجتماعيةصابرين عدلي أبو العال يوسف٢٣
١٩٨٧/٠٧/١١ليسانس حقوقصابرين محمد عبده محمد السعداوى٢٤
١٩٩٣/٠٧/٠١ليسانس حقوقصابرين مصطفى السيد على٢٥
١٩٨٨/١١/١٥ليسانس حقوقصابرين مصطفى نبوى محمد٢٦
١٩٨٩/٠٥/١٥ليسانس ادابصافيناز رضا محمد٢٧

صفحة ٢٢٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٠/١٠/١٠ليسانس حقوقصافيناز سيد ابراهيم٢٨
١٩٨٨/١١/٢٦ليسانس حقوقصالح رشوان زيدان٢٩
١٩٨٩/٠٤/٠٥خدمه اجتماعيةصالح محمد صالح حسن٣٠
١٩٩٢/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةصالح محمد عبد العال محمد٣١
١٩٨٧/٠٥/٠٦خدمه اجتماعيةصالح محمد محمود حسن٣٢
١٩٨٨/١٢/١٥ليسانس حقوقصالح محمد نادى محمد حسن٣٣
١٩٨٤/٠٩/١٤ليسانس حقوقصباح إبراهيم احمد محمد٣٤
١٩٩٣/٠٧/٢٨ليسانس حقوقصباح حسن حبيب محمد٣٥
١٩٨٨/١١/٢٦ليسانس حقوقصباح حسن عبد العال حسن٣٦
١٩٨٨/٠٨/٢٠ليسانس ادابصباح حسنى موسى منصور٣٧

صفحة ٢٢٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩١/٠١/١٦ليسانس حقوقصباح خالد ابو العلمين عبد السميع١
١٩٩٠/١٢/١٠ليسانس حقوقصباح صابر عبد الراضي حسن٢
١٩٩٠/٠١/٢٩ليسانس حقوقصباح عاطف احمد محمد٣
١٩٨٧/٠٨/٢٤لغات و ترجمهصباح محمود صالح ابراهيم٤
١٩٨٩/٠٩/١٣ليسانس حقوقصبحى سعيد السيد عثمان٥
١٩٨٩/٠١/٠٧السنصبرى جابر رزق حبره٦
١٩٨٧/٠٥/٠٨حاسبات ومعلوماتصبري زينهم محمد٧
١٩٨٥/٠٥/١٠ليسانس حقوقصبري محمد الصغير إبراهيم٨
١٩٩١/٠١/٢٧ليسانس حقوقصدام حسين على حسب هللا احمد٩

١٩٨٦/٠٩/١٠ليسانس حقوقصفاء احمد حسين احمد١٠
١٩٨٨/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةصفاء احمد يوسف جاد١١
١٩٨٦/٠١/٢٩ليسانس حقوقصفاء سعيد السيد على١٢
١٩٩٠/١٢/١٥دراسات انسانيةصفاء عبد الرازق جهورى عبد هللا١٣
١٩٨٨/٠٦/٠٧ليسانس حقوقصفاء على محمود١٤
١٩٨٧/٠٩/٢٦السنصفاء عماد الدين رفعت١٥
١٩٩١/٠٢/٠٩ليسانس حقوقصفاء فوزي عبد المطلب مرسى١٦
١٩٩١/٠٣/٣٠ليسانس ادابصفاء محمد حسن حسين١٧
١٩٨٥/٠٦/٢٠حاسبات ومعلوماتصفاء محمد عبد العظيم١٨
١٩٩٠/١٠/٠٧حاسبات ومعلوماتصفاء ممدوح عصام١٩
١٩٨٣/٠٧/١٧خدمه اجتماعيةصفية سليم عبد الجواد جبريل٢٠
١٩٩٠/٠٧/٢٢حاسبات ومعلوماتصالح الدين عبده صالح الدين٢١
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقصالح السيد محمد السيد٢٢
١٩٨٧/٠٦/٠٤حاسبات ومعلوماتصالح طه علي طه٢٣
١٩٨٩/١١/١٣ليسانس حقوقصالح عبد المنعم محمد أنور٢٤
١٩٩١/٠٤/٢٦زراعةصالح عصام صالح سعد٢٥
١٩٨٧/٠٧/٢٧حاسبات ومعلوماتصالح يوسف احمد حسن٢٦
١٩٨٥/٠٣/٣٠ليسانس حقوقضحى إبراهيم محمد على٢٧

صفحة ٢٢٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس ادابضحى احمد محمد يوسف٢٨
١٩٩٠/٠٣/١٥ليسانس ادابضحى بالل محمد على٢٩
١٩٨٩/٠٨/١١ليسانس ادابضحى سمير احمد السيد٣٠
١٩٩٣/٠٥/٠٥ليسانس حقوقضحى ليثى صبح محمد٣١
١٩٩٣/٠٥/٢٥ليسانس حقوقضحى محمد السيد البدرى على٣٢
١٩٩٢/١٠/٢٠ليسانس حقوقضحى محمد عبد هللا محمد على٣٣
١٩٨٩/٠٢/٠١ليسانس حقوقضياء أسامه جمعه سليمان٣٤
١٩٩٢/١١/١٢ليسانس حقوقضياء الدين محمد عبد الاله على٣٥
١٩٩٠/٠٤/١٠ليسانس حقوقضياء سيد احمد السيد بديوى٣٦
١٩٩٣/٠٤/٠١خدمه اجتماعيةضياء نور الدين حسن احمد٣٧
١٩٨٨/٠٩/٠١ليسانس حقوقطارق أبو العال محمود أبو العال٣٨
١٩٨٦/٠٤/١٩خدمه اجتماعيةطارق ابراهيم زكريا ابراهيم٣٩
١٩٩٠/٠١/١٦حاسبات ومعلوماتطارق احمد عبد العزيز٤٠
١٩٨٨/٠٧/٢٠ليسانس حقوقطارق احمد غالب عبد الرحمن٤١

صفحة ٢٢٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٩/٠١/٢١حاسبات ومعلوماتطارق احمد مصطفى احمد١
١٩٨٩/٠٩/٠٢ليسانس حقوقطارق اسامه عثمان إبراهيم٢
١٩٨٦/٠٩/٢٦ليسانس حقوقطارق السعيد على وهبه٣
١٩٩٣/٠٣/٢٣نظم معلوماتطارق جمال حسن محمد٤
١٩٨٣/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةطارق جمال عبد الوهاب٥
١٩٨٩/٠٨/٢٠ليسانس حقوقطارق خليفه أنور خليفه٦
١٩٨٨/٠٤/١٤ليسانس حقوقطارق خليل عبد المنعم البسيونى٧
١٩٩٢/١٠/٠٥ليسانس حقوقطارق زكريا عبد العال٨
١٩٨٦/٠١/٢٠ليسانس حقوقطارق سليمان عدلي برعى٩

١٩٨٣/٠٩/٢٢ليسانس حقوقطارق سيد احمد حسن١٠
١٩٩١/٠١/١١ليسانس حقوقطارق صالح سعيد محمد زهران١١
١٩٨٩/٠٣/٠٣خدمه اجتماعيةطارق عثمان محمد عثمان١٢
١٩٨٥/٠٧/٢١حاسبات ومعلوماتطارق كمال بيومي١٣
١٩٩٠/٠٨/٠٤بكالوريوس تجارةطارق مجدى بهنساوى١٤
١٩٩٣/٠١/٠٢ليسانس حقوقطارق محمد خالد عزيز احمد الشين١٥
١٩٩١/٠٤/٢٠حاسبات ومعلوماتطارق محمد فؤاد١٦
١٩٩٢/١١/١٩السنطارق محمد فهمى محمد١٧
١٩٨٧/٠١/٢٠خدمه اجتماعيةطارق محمد محمد حسين١٨
١٩٨٣/٠٥/١٠ليسانس حقوقطارق محمد محمد عبد القادر١٩
١٩٩٢/٠٥/٠٨ليسانس حقوقطارق محمد محمدعبد العال٢٠
١٩٨٥/٠٧/٠٢ليسانس حقوقطارق محمود زكى سالم٢١
١٩٨٣/٠٥/١٦خدمه اجتماعيةطارق مصطفى محمد مصطفى٢٢
١٩٩٠/١١/٠١خدمه اجتماعيةطارق هاشم إسماعيل محمد٢٣
١٩٨٨/٠٧/١٢ليسانس حقوقطارق وفيق عبد الغفار عباس٢٤
١٩٩١/٠٥/٢٩ليسانس حقوقطاهر عبد الحميد سيد طلبه٢٥
١٩٨٨/١٢/١٢خدمه اجتماعيةطاهر عبد العزيز عبد المجيد٢٦
١٩٩٠/٠٩/٠٥ليسانس حقوقطاهر محمد يوسف حسين٢٧

صفحة ٢٢٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٨/٠٣/٠١ليسانس حقوقطايع محمد احمد عبد القادر٢٨
١٩٩١/٠٥/١٠خدمه اجتماعيةطلعت صبري عبده نصر٢٩
١٩٩٠/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةطه احمد محمود احمد محسب٣٠
١٩٨٨/٠٩/١٧بكالوريوس تجارةطه االمين احمد عبد النعيم٣١
١٩٨٨/٠٩/١٦ليسانس حقوقطه سيد حامد شحاته٣٢
١٩٨٦/٠٥/١٣خدمه اجتماعيةطه عبد المنعم على٣٣
١٩٨٦/٠٥/١٩حاسبات ومعلوماتطه عطية عبد العال٣٤
١٩٨٥/١٠/٠١ليسانس حقوقطه محمد طه احمد حسين٣٥
١٩٨٥/١٠/٢٣ليسانس حقوقطه محمد محفوظ عبد المجيد٣٦
١٩٩١/١١/٢٨ليسانس حقوقطه محمود سيد محمود٣٧
١٩٨٥/٠٦/٠١ليسانس حقوقطه محمود شحات عبد الرحمن٣٨
١٩٩٠/٠٢/٢٥ليسانس حقوقعائشة سمير عبد العال مصطفى٣٩
١٩٨٨/٠٦/١٦حاسبات ومعلوماتعائشة طاهر محمد٤٠
١٩٨٨/٠٨/٢٥السنعائشه مصطفى محمد درويش٤١

صفحة ٢٢٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٣/١١/٣٠ليسانس حقوقعادل احمد سيد على شحاته١
١٩٩١/٠٤/٠١ليسانس حقوقعادل احمد محمد حسن٢
١٩٨٧/٠٢/٢٥خدمه اجتماعيةعادل السيد ابراهيم سليم٣
١٩٩٠/٠٦/١٠ليسانس حقوقعادل ربيع حسين سيد٤
١٩٩١/٠٦/١١ليسانس حقوقعادل سيد فاروق السيد٥
١٩٩٣/٠٩/٠١ليسانس حقوقعادل شريف فؤاد محمد٦
١٩٨٥/١٢/١٠ليسانس حقوقعادل شعبان محمد إبراهيم٧
١٩٩١/٠٥/٠٨ليسانس ادابعادل صالح الدين حسين٨
١٩٨٧/٠٩/٠٩ليسانس حقوقعادل عادل حسين عطيه٩

١٩٩٠/١٢/٠٣ليسانس حقوقعادل عاطف على حامد درويش١٠
١٩٨٦/١١/٠١حاسبات ومعلوماتعادل عبد الحليم١١
١٩٩٢/٠٨/٠١ليسانس حقوقعادل عالء عبد الحميد الكردى١٢
١٩٨٦/٠٤/٠٣ليسانس حقوقعادل على فرغلى رضوان١٣
١٩٨٤/٠١/٠٧ليسانس حقوقعادل عيد صادق غريب١٤
١٩٨٨/١٠/١٥ليسانس حقوقعادل فتحي عبد المعبود هالل١٥
١٩٨٧/٠٣/١٤ليسانس حقوقعادل محمد عبد الظاهر١٦
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةعادل محمد عبد العظيم محمد١٧
١٩٨٧/٠٣/٢٣خدمه اجتماعيةعادل محمد عبد المقصود١٨
١٩٩٢/٠٤/١٤ليسانس حقوقعاصم السعيد محمد محمد١٩
١٩٩١/٠٨/٠١ليسانس حقوقعاصم محمود كمال٢٠
١٩٨٦/١٢/٠٩خدمه اجتماعيةعاطف رفعت قدوس٢١
١٩٨٣/٠١/١٠حاسبات ومعلوماتعاطف عبد الحميد عبد الجواد٢٢
١٩٨٧/١٠/٠٦السنعامر رمضان فتوح٢٣
١٩٩٠/٠٥/٢٥ليسانس حقوقعباس عبد العال عباس مرسى٢٤
١٩٩١/٠٩/٢٢حاسبات ومعلوماتعبد الباسط محمود عبد الباسط٢٥
١٩٩٢/٠٦/٢٤ليسانس حقوقعبد الحافظ حسين عبد الحافظ حسين٢٦
١٩٨٨/٠٦/١٤خدمه اجتماعيةعبد الحفيظ فخري عبد الحفيظ٢٧

صفحة ٢٢٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩١/١٠/٢٠ليسانس حقوقعبد الحكيم احمد عبد الحكيم محمد٢٨
١٩٩٠/٠٢/٢١لغات و ترجمهعبد الحكيم صالح عبد الحكيم٢٩
١٩٩٠/١١/١٧ليسانس حقوقعبد الحكيم عبد الهادي عبد الحكيم٣٠
١٩٨٧/٠٧/٠٣ليسانس حقوقعبد الحميد احمد محمد حسن٣١
١٩٩٢/٠٢/٠٦حاسبات ومعلوماتعبد الحميد جمال عبد الحميد٣٢
١٩٩٢/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةعبد الحميد جمال عبد الحميد فوده٣٣
١٩٨٥/١٠/١٩ليسانس حقوقعبد الحميد شحاته عبد الحميد صديق٣٤
١٩٨٦/٠١/١٦حاسبات ومعلوماتعبد الحميد محمد سيد محمد٣٥
١٩٩١/٠١/٢٣ليسانس حقوقعبد الحميد محمد عبد الحميد٣٦
١٩٨٨/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةعبد الرؤف محمد عبد الرؤف٣٧
١٩٩١/١١/١٥نظم معلوماتعبد الرازق احمد حامد٣٨
١٩٩٠/١٠/٢٢ليسانس حقوقعبد الرازق عبد الناصر احمد محمد٣٩
١٩٩٠/٠٢/٠٧خدمه اجتماعيةعبد الرحمن احمد احمد مرسى٤٠
١٩٩٢/٠١/١٠بكالوريوس تجارةعبد الرحمن احمد سعيد محمد٤١

صفحة ٢٣٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠٣/٢١حاسبات ومعلوماتعبد الرحمن احمد عبد الرحمن١
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقعبد الرحمن احمد محمود على٢
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقعبد الرحمن احمد محمود على٣
١٩٩٠/٠٨/٣١ليسانس حقوقعبد الرحمن حامد حماد حامد٤
١٩٩٤/٠٢/١٢ليسانس حقوقعبد الرحمن حسن احمد منصور٥
١٩٩١/٠٣/٢١حاسبات ومعلوماتعبد الرحمن حمدهللا احمد٦
١٩٩١/١٢/٢٧ليسانس حقوقعبد الرحمن رجب ناظم عبد الوهاب٧
١٩٩٠/١١/٠١ليسانس حقوقعبد الرحمن سالم محمود عوض٨
١٩٩٢/٠٧/٢٠ليسانس حقوقعبد الرحمن سالمه محمد سالمه٩

١٩٩١/٠١/٠١ليسانس حقوقعبد الرحمن سيد جمعه خليفه١٠
١٩٨٧/٠٨/١٥ليسانس ادابعبد الرحمن طاهر حمزة١١
١٩٩١/٠٩/١٧ليسانس حقوقعبد الرحمن عادل عاطف حسنين١٢
١٩٩٢/٠٩/٠٥نظم معلوماتعبد الرحمن عبد الحميد يوسف عبد الحميد١٣
١٩٨٧/٠٤/٠٧ليسانس حقوقعبد الرحمن عبد المقصود محمد بسيونى١٤
١٩٩٢/٠٣/٢٠نظم معلوماتعبد الرحمن عبد المنعم محمود ابراهيم١٥
١٩٩٢/٠٨/١٢ليسانس حقوقعبد الرحمن عالء الدين السيد احمد١٦
١٩٩٠/٠٥/١٣ليسانس حقوقعبد الرحمن عالء محمد مهنى١٧
١٩٨٧/٠٥/١٩ليسانس حقوقعبد الرحمن عيد صالح محمد١٨
١٩٩٠/١٢/١٧ليسانس حقوقعبد الرحمن فهمي محمد١٩
١٩٨٩/٠٩/١٣بكالوريوس تجارةعبد الرحمن مجدى حسنى زكى٢٠
١٩٩٠/٠٤/٢٢ليسانس حقوقعبد الرحمن محمد أبو بكر محمد٢١
١٩٨٣/٠٥/١٢ليسانس حقوقعبد الرحمن محمد جهاد احمد٢٢
١٩٨٤/٠١/٢٧حاسبات ومعلوماتعبد الرحمن محمد حامد٢٣
١٩٩٠/٠٧/٢٥ليسانس حقوقعبد الرحمن محمد عبد الحليم٢٤
١٩٨٩/٠٢/١٩حاسبات ومعلوماتعبد الرحمن محمد عبد الرؤف٢٥
١٩٩١/٠٤/١٩ليسانس حقوقعبد الرحمن محمد عبد الرحمن٢٦
١٩٨٥/١٢/١٤حاسبات ومعلوماتعبد الرحمن محمد مهدى٢٧

صفحة ٢٣١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠٢/١٠ليسانس حقوقعبد الرحمن محمود أمين احمد٢٨
١٩٨٥/٠٧/٠١خدمه اجتماعيةعبد الرحمن مختار عبد الرحمن٢٩
١٩٩٣/٠١/١٧ليسانس حقوقعبد الرحمن هشام إبراهيم٣٠
١٩٩٠/٠٥/٠٧حاسبات ومعلوماتعبد الرحمن هشام فاروق٣١
١٩٩١/١٠/٣٠ليسانس حقوقعبد الرحيم عاطف عبد الرحيم احمد٣٢
١٩٨٦/٠٣/٢٠ليسانس حقوقعبد السالم حمدي عبد الفتاح مليجى٣٣
١٩٩١/١٠/٠٩بكالوريوس تجارةعبد السالم سعيد عبد السالم٣٤
١٩٩١/٠٨/١٠ليسانس حقوقعبد السالم عيد عبد السالم طه٣٥
١٩٨٧/٠٩/٢٧خدمه اجتماعيةعبد العاطى رفعت عبد العاطى٣٦
١٩٨٦/٠١/١١بكالوريوس تجارةعبد العاطى عبد المرضى عبد العاطى٣٧
١٩٨٩/١٢/٠٢حاسبات ومعلوماتعبد العال سالم محمود٣٨
١٩٨٦/٠١/٠١ليسانس حقوقعبد العزيز جمال عبد العزيز محمود٣٩
١٩٩٢/٠٤/٢٦ليسانس حقوقعبد العزيز رضا عبد الحليم عوض٤٠
١٩٨٩/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتعبد العزيز رمضان عبدالعزيز٤١

صفحة ٢٣٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/٠٣/٠٨ليسانس حقوقعبد العزيز سعيد سعد محمد١
١٩٩٠/٠٤/٢٣السنعبد العزيز صابر عبد العزيز٢
١٩٩٠/٠٤/٠٩ليسانس حقوقعبد العزيز طه عبد العزيزسيد٣
١٩٨٦/١٠/٢٢ليسانس حقوقعبد العزيز عوض عبد العزيز٤
١٩٨٦/٠١/٠٨بكالوريوس تجارةعبد العزيز غريب عبد العزيز٥
١٩٨٦/٠٤/٢٨ليسانس حقوقعبد العزيز كمال عبد العزيز محمد٦
١٩٨٦/٠٩/٠٣حاسبات ومعلوماتعبد العزيز مجدى محمد٧
١٩٩١/٠٧/٢١خدمه اجتماعيةعبد العزيز محمد عبد الناصر٨
١٩٨٥/٠١/٠٧ليسانس حقوقعبد العظيم جابر وحيد عبد العظيم٩

١٩٨٦/٠٤/١٥ليسانس حقوقعبد الغفار محمود حسن محمود١٠
١٩٨٧/٠٣/٢٣خدمه اجتماعيةعبد الغنى سيد محمد عبد هللا١١
١٩٨٤/٠٥/٢٩ليسانس حقوقعبد الغنى عبد المنعم على حسن١٢
١٩٩٠/٠٤/١١خدمه اجتماعيةعبد الفتاح عاصم عبد الفتاح١٣
١٩٨٥/٠٣/٢٢ليسانس ادابعبد الفتاح محمد محمد على١٤
١٩٩١/٠٩/٣٠ليسانس حقوقعبد الفضيل حسن عبد الفضيل١٥
١٩٨٨/٠٥/٠٩ليسانس حقوقعبد القادر احمد محمد١٦
١٩٩٢/٠٥/١٥خدمه اجتماعيةعبد القوى سيد عبد القوى١٧
١٩٩١/٠٧/١١ليسانس حقوقعبد الكريم زكريا عبد الكريم١٨
١٩٩٠/٠٧/٢٣ليسانس حقوقعبد الكريم عبد هللا محمد١٩
١٩٨٧/٠٩/١٠ليسانس حقوقعبد اللطيف محمد عبد اللطيف٢٠
١٩٨٨/١٠/١٠خدمه اجتماعيةعبد اللطيف محمد عبد اللطيف سعد٢١
١٩٩٠/٠٥/٠٥ليسانس حقوقعبد هللا احمد عبد هللا خليفة٢٢
١٩٨٦/٠٩/٠٩لغات و ترجمهعبد هللا السيد ابراهيم٢٣
١٩٨٨/٠١/٠١ليسانس حقوقعبد هللا السيد عبد هللا حجازى٢٤
١٩٨٩/١٠/١٤لغات و ترجمهعبد هللا انيس السيد٢٥
١٩٨٥/١٠/٢٩تربيةعبد هللا توفيق عطيه شمس٢٦
١٩٨٥/٠٣/١٤ليسانس حقوقعبد هللا جالل عبد المنعم٢٧

صفحة ٢٣٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٤/١١/١٧ليسانس حقوقعبد هللا جمال الدين سالم٢٨
١٩٩١/٠١/١٤ليسانس حقوقعبد هللا سامي عبد هللا على٢٩
١٩٨٦/٠٨/١٤ليسانس حقوقعبد هللا سعيد توفيق٣٠
١٩٩٠/٠٣/٠١حاسبات ومعلوماتعبد هللا سعيد عبد القادر٣١
١٩٨٥/١١/٠٤خدمه اجتماعيةعبد هللا سيد عبده يونس٣٢
١٩٩١/٠٢/١٥ليسانس حقوقعبد هللا شريف سنوسى عبد اللطيف٣٣
١٩٩٢/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةعبد هللا عادل حسين حسن٣٤
١٩٨٩/٠٤/٢٥خدمه اجتماعيةعبد هللا عبد الرحمن عبد الموجود٣٥
١٩٩٢/٠٨/١٨حاسبات ومعلوماتعبد هللا عمر محمد حسب تمام٣٦
١٩٩١/٠٣/٠٩ليسانس حقوقعبد هللا عيد سيد عبد الخير٣٧
١٩٨٧/٠٨/٠٩ليسانس حقوقعبد هللا فؤاد محمود محمد٣٨
١٩٨٩/٠٣/٠٦نظم معلوماتعبد هللا محسن حسين٣٩
١٩٨٩/٠٣/١٤ليسانس حقوقعبد هللا محمد ايوب احمد عبد العزيز٤٠
١٩٨٨/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةعبد هللا محمد سيد٤١

صفحة ٢٣٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٨/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةعبد هللا محمد عبد هللا قطب١
١٩٨٧/٠٩/٠٧ليسانس حقوقعبد هللا محمد مبروك محمد٢
١٩٩٣/٠٩/٢٥حاسبات ومعلوماتعبد هللا محمود ابراهيم٣
١٩٩١/٠٣/٣١ليسانس حقوقعبد هللا محمود عبد هللا محمود٤
١٩٨٩/٠٢/١٥ليسانس حقوقعبد هللا محمود محمد إبراهيم٥
١٩٩٢/١٢/٢٩حاسبات ومعلوماتعبد هللا نصر الدين محمد٦
١٩٩٣/٠٥/٠٤ليسانس حقوقعبد هللا يحيى محمد زيادة٧
١٩٩٢/٠٢/١٥ليسانس حقوقعبد المجيد محمود محمد٨
١٩٩٠/٠٢/٠٦ليسانس حقوقعبد المسيح رأفت رسمي٩

١٩٩١/٠٢/٠٤ليسانس ادابعبد المطلب جمال عبد المطلب١٠
١٩٩٣/٠٥/٠٨حاسبات ومعلوماتعبد المعبود عفيفى عبد المعبود١١
١٩٨٧/٠٣/٢١تربيةعبد المقصود ابراهيم يوسف١٢
١٩٨٦/٠٥/٠١دراسات انسانيةعبد الملك ربيع محمد عبد هللا١٣
١٩٨٧/١٢/٣٠ليسانس حقوقعبد المنعم إسماعيل عاشور١٤
١٩٩١/٠٥/١٣ليسانس حقوقعبد المنعم طارق محمد عبد المنعم١٥
١٩٨٦/٠٧/٠٧حاسبات ومعلوماتعبد المنعم محمد عبد المنعم١٦
١٩٨٤/٠٦/٠٤ليسانس حقوقعبد الهادي سعد احمد موسى١٧
١٩٨٣/٠٩/٠١ليسانس حقوقعبد الهادي عبد المقصود عيسى١٨
١٩٩٣/٠١/٢٥ليسانس حقوقعبد الوهاب رمضان احمد احمد١٩
١٩٨٩/٠٥/٠٢حاسبات ومعلوماتعبدالحليم محمد عبد الحليم٢٠
١٩٩١/١٢/١١زراعةعبدالرحمن اشرف مصطفي٢١
١٩٩٠/٠٩/١١حاسبات ومعلوماتعبدالرحمن صالح الدين٢٢
١٩٨٧/١١/٠٤حاسبات ومعلوماتعبدالرحمن مجدي صابر٢٣
١٩٨٨/٠٨/٢٨زراعةعبدالعال صالح عبد العال٢٤
١٩٨٧/٠١/١٨حاسبات ومعلوماتعبدالغني رمضان عبدالغني٢٥
١٩٨٩/٠٧/١٤ليسانس ادابعبدهللا السيد محمد حسنين٢٦
١٩٩١/٠٤/٠٥ليسانس ادابعبدهللا سعيد محمود٢٧

صفحة ٢٣٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٦/١٢/٠٧زراعةعبدهللا عمر عبدالعزيز٢٨
١٩٨٩/٠٧/٠٧حاسبات ومعلوماتعبدهللا محمد السعدني٢٩
١٩٨٤/٠١/٠٣ليسانس حقوقعبده عبد الاله عبد المعتمد٣٠
١٩٨٧/٠٧/٢٤تربيةعبير سيد جمعه٣١
١٩٨٥/٠٥/١٨تربيةعبير ظريف ناشد روفائيل٣٢
١٩٩٣/١٠/١٤ليسانس حقوقعبير عادل أبو الدهب السيد٣٣
١٩٨٧/٠٦/٠١ليسانس حقوقعبير عادل مصطفى حسن رزق٣٤
١٩٩٢/٠٦/٢٦ليسانس حقوقعبير عصام ناجى محمود٣٥
١٩٨٧/٠٧/٢٥ليسانس حقوقعبير عنبر حنفي أبو زيد٣٦
١٩٩٢/٠٧/٠١ليسانس ادابعبير محمد سمير فتحى٣٧
١٩٨٥/٠٣/٠١زراعةعبير محمد فتحي شعبان٣٨
١٩٩٠/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتعبير محمد مصطفى٣٩
١٩٨٨/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةعبير مصطفى عبد الموجود بدوى٤٠
١٩٩٠/٠٩/٠٦ليسانس ادابعبير ناصر مصطفى٤١

صفحة ٢٣٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٩/١٠/٢٣نظم معلوماتعثمان عاطف حسين خضر١
١٩٨٤/٠٢/١٦خدمه اجتماعيةعرفه سيد زهرى اسماعيل٢
١٩٩١/٠٦/٢٠ليسانس حقوقعز الدين رأفت غريانى عبد المقصود٣
١٩٩٠/٠٢/٠٤ليسانس ادابعزه جمال سيد على٤
١٩٨٥/١١/١٤بكالوريوس تجارةعزه حسن محمد حسين٥
١٩٨٧/١٠/٠١ليسانس حقوقعزه ظريف ناشد روفائيل٦
١٩٨٣/٠٧/٠٧ليسانس حقوقعزه عبد الباقي كمال الدين عثمان٧
١٩٩٢/١١/٠٥ليسانس حقوقعزه محمد احمد احمد الوكيل٨
١٩٨٧/٠٣/١٥ليسانس حقوقعزه محمد حسن سالمه٩

١٩٨٤/٠٥/٢٣السنعزه محمد عبد المنعم محمد١٠
١٩٨٥/٠٣/٠٣خدمه اجتماعيةعزه محمد محمود محمد١١
١٩٨٥/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةعزه معوض يوسف محمد١٢
١٩٩٢/٠١/٠٨ليسانس حقوقعزيزة جالل احمد أبو زيد١٣
١٩٩٢/٠٩/٢٩ليسانس ادابعزيزة سعيد سالم١٤
١٩٩٠/٠٩/١٣ليسانس حقوقعزيزة فتحي عمر جمعه١٥
١٩٨٥/٠١/١٨ليسانس حقوقعصام أمين احمد عبد الرحمن١٦
١٩٨٦/١٢/٢٥حاسبات ومعلوماتعصام بدر الدين محمد١٧
١٩٩٠/١١/١٢بكالوريوس تجارةعصام حسين عبد الرحيم١٨
١٩٩١/٠١/٠٩ليسانس حقوقعصام ربيع محمد موسى١٩
١٩٨٧/٠٤/٠١ادابعصام زين العابدين درديرى٢٠
١٩٨٥/٠٩/٢٤زراعةعصام سعيد امام فرحات٢١
١٩٨٧/٠١/٠٧زراعةعصام سمحان عبدالمحسن٢٢
١٩٩٠/١١/٠٧بكالوريوس تجارةعصام عاطف امام محمد٢٣
١٩٨٤/١١/٢٥حاسبات ومعلوماتعصام عباس ذكي عباس٢٤
١٩٩٠/٠٧/٠٨نظم معلوماتعصام عبد الجواد عطا حسين٢٥
١٩٩١/١٢/٠٦ليسانس حقوقعصام عبد العاطى احمد محمد٢٦
١٩٨٨/١٢/٠٢ليسانس حقوقعصام عبد العظيم عكاشة عبد العظيم٢٧

صفحة ٢٣٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٣/١٠/٢٥ليسانس حقوقعصام لطفى محمد شوقي٢٨
١٩٩١/٠٨/١٩بكالوريوس تجارةعصام محمد حامد عبد الوهاب٢٩
١٩٩١/٠٩/١٢خدمه اجتماعيةعصام محمد طارق محمد٣٠
١٩٨٩/٠٧/٢٣ليسانس حقوقعصام محمد عطيه على٣١
١٩٨٣/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةعصام محمد فهمى محمد٣٢
١٩٩٠/٠٢/١٥ليسانس حقوقعصام يوسف نور الدين يوسف٣٣
١٩٨٦/١١/٢٢ليسانس حقوقعطفى الديب عبد الرحيم احمد٣٤
١٩٨٧/٠٨/٠٨تربيةعفاف حسن عبد الوهاب٣٥
١٩٨٤/٠١/١٩خدمه اجتماعيةعفاف سمير نجيب عبد المالك٣٦
١٩٨٤/٠٣/٣١ليسانس حقوقعفت محمد عبد العزيز المهدي٣٧
١٩٩١/٠١/٠١خدمه اجتماعيةعفيفي احمد فؤاد ذكرى٣٨
١٩٨٣/٠٨/٠١زراعةعال ابراهيم عبد الرازق٣٩
١٩٨٦/١٠/٠١خدمه اجتماعيةعال حمدى محمود عبد الوهاب٤٠
١٩٩١/٠٤/٠١ليسانس حقوقعال صبري محمد حسنين٤١

صفحة ٢٣٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٩/٠٩/٢٥حاسبات ومعلوماتعال عادل مصطفي١
١٩٨٨/١٢/٢٢ليسانس حقوقعال عبد السالم عبد الراضي٢
١٩٩١/٠٨/٢٠بكالوريوس تجارةعال عبد الغنى عباس عبد الغنى٣
١٩٨٨/٠٤/٠٥ليسانس ادابعال عبدهللا محمد٤
١٩٩٣/٠٧/٢٣ليسانس حقوقعال عربى عبادى إبراهيم٥
١٩٨٨/٠٣/٢٤ليسانس حقوقعال عصام ناجى محمود الفيشاوى٦
١٩٩٢/٠٥/٢٦ليسانس حقوقعال على عبد الحميد على٧
١٩٩٠/١٠/١٦خدمه اجتماعيةعال محمد عبد الفتاح٨
١٩٨٨/٠٨/٠٧ليسانس حقوقعالء إبراهيم شعبان٩

١٩٩٢/٠٧/٣٠ليسانس حقوقعالء إبراهيم محمود إبراهيم١٠
١٩٩١/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةعالء ابراهيم على على١١
١٩٩١/٠٤/١٢خدمه اجتماعيةعالء ابو الخير محمود محمد١٢
١٩٨٤/١١/١١بكالوريوس تجارةعالء احمد جاد محمد١٣
١٩٨٦/٠٨/١٧بكالوريوس تجارةعالء الدين ابوهشيمه توفيق١٤
١٩٨٧/١٠/٢٢خدمه اجتماعيةعالء الدين جابر على بهلول١٥
١٩٨٩/٠٤/٣٠ليسانس حقوقعالء الدين خيري محمد١٦
١٩٨٣/٠٦/٢٤نظم معلوماتعالء الدين عارف با١٧
١٩٨٤/٠٥/٠٢ليسانس حقوقعالء الدين ماهر شعبان١٨
١٩٨٤/٠٤/٠٧ليسانس حقوقعالء الدين محمد عطية بيومي١٩
١٩٨٧/١٢/٢٤خدمه اجتماعيةعالء الدين ممدوح غريب٢٠
١٩٨٥/١٠/٠٧حاسبات ومعلوماتعالء حامد كمال٢١
١٩٩٣/١٠/٢٩ليسانس حقوقعالء حسن معروف حسن٢٢
١٩٨٣/١٢/٢٩ليسانس حقوقعالء حمدي عبد الحليم على٢٣
١٩٨٥/٠٩/٣٠ليسانس حقوقعالء رجب على بدوى٢٤
١٩٨٨/٠١/٠٩ليسانس حقوقعالء رفعت عبد القوى محمد٢٥
١٩٨٨/٠٩/٠١ليسانس حقوقعالء سمير قدري على الحصرى٢٦
١٩٨٥/١٢/٢٥ليسانس حقوقعالء سيد احمد على عطية٢٧

صفحة ٢٣٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٨/٠٨/١٠ليسانس حقوقعالء عبد الحميد محمد بيومي٢٨
١٩٨٩/٠٩/٠١ليسانس حقوقعالء عبد الحميد محمود محمد٢٩
١٩٩٠/٠١/١٣ليسانس حقوقعالء عبد الرحيم زكى غزالي٣٠
١٩٨٦/٠٩/١٣ليسانس حقوقعالء عبد الصبور سيدعبد الرحيم٣١
١٩٩٢/١١/٢١حاسبات ومعلوماتعالء عصام احسان٣٢
١٩٩٣/٠٨/١٠ليسانس حقوقعالء على سعد السيد٣٣
١٩٩٢/٠٣/٠٤ليسانس حقوقعالء عماد الدين عبد الحليم زكى٣٤
١٩٩٣/٠١/٠٨ليسانس حقوقعالء عمر عبد الغنى احمد على٣٥
١٩٩٠/٠٤/١٨ليسانس حقوقعالء فتحي بخيت عبد الخير٣٦

صفحة ٢٤٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةعصام محمد السيد عبد الحميد١
١٩٨٩/٠٦/٢٢بكالوريوس تجارةعصام محمود على عباس٢
١٩٨٥/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةعطية بيومي أبو الحديد طالق٣
١٩٩١/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةعفاف صالح محمد حسن٤
١٩٩٢/٠٤/٠٢بكالوريوس تجارةعال اشرف عبد الستار٥
١٩٩٠/٠٨/١٨بكالوريوس تجارةعال عادل عبد السالم٦
١٩٨٩/٠٣/٢٧بكالوريوس تجارةعالء احمد محمد صالح٧
١٩٨٥/٠٧/١٧بكالوريوس تجارةعالء اسامه عبد العزيز على٨
١٩٨٧/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةعالء الدين بركات٩

١٩٨٥/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةعالء الدين هاشم إبراهيم١٠
١٩٩٢/١١/٠١بكالوريوس تجارةعالء رضا محمد عبد المولى١١
١٩٨٣/٠٧/٠٣بكالوريوس تجارةعالء رمضان عبد المنعم حسن١٢
١٩٨٦/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةعالء سعد الدين محمود غنيمى١٣
١٩٩١/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةعالء شوقى عبد الفتاح موافى١٤
١٩٨٣/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةعالء صدقى صديق١٥
١٩٩١/١٢/١٨بكالوريوس تجارةعالء عادل خضرى محمد١٦
١٩٩١/٠٥/١٢بكالوريوس تجارةعالء عبد الحليم على١٧
١٩٩١/١٠/٠٧بكالوريوس تجارةعالء عبد الفتاح عبد التفاح رمضان١٨
١٩٨٣/٠١/٢٢بكالوريوس تجارةعالء عبد الناصر عبد الخالق١٩
١٩٨٩/٠٦/٠٤بكالوريوس تجارةعالء كمال حسن إبراهيم٢٠
١٩٨٧/٠٣/٢٩بكالوريوس تجارةعالء كمال عبد الهادي جابر٢١
١٩٨٨/٠٧/١٣بكالوريوس تجارةعالء محمد السيد٢٢
١٩٨٥/٠٣/٢٨بكالوريوس تجارةعالء محمد سيد احمد٢٣
١٩٩٠/١١/٣٠بكالوريوس تجارةعالء محمد محمد عبد الرحمن٢٤
١٩٩٣/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةعالء محمود عبد النبي محمد٢٥
١٩٩٢/٠٤/١٤بكالوريوس تجارةعالء محمود محمد احمد٢٦
١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارةعالء مدحت محمد احمد٢٧

صفحة ٢٤١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٩/٠٦/٠٥بكالوريوس تجارةعالء ممدوح مصطفى فهمي٢٨
١٩٩٣/٠٣/١٤بكالوريوس تجارةعالء موسى على محسن٢٩
١٩٨٨/٠٥/١٥بكالوريوس تجارةعلى إبراهيم عكاشة زكى٣٠
١٩٩٣/٠٨/٣٠بكالوريوس تجارةعلى أبو طالب عرفه أبو طالب٣١
١٩٨٩/٠٣/٠٣بكالوريوس تجارةعلى الشحات محمد محمد٣٢
١٩٩١/٠٣/٢٧بكالوريوس تجارةعلى جمال احمد٣٣
١٩٩٠/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةعلى جمال على احمد٣٤
١٩٩٢/٠٤/٠٢بكالوريوس تجارةعلى جمعه حسن احمد٣٥
١٩٨٧/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةعلى جمعه شحاته إبراهيم٣٦
١٩٩٣/٠٣/٠٤بكالوريوس تجارةعلى سعد عبد المطلب إبراهيم٣٧
١٩٩٠/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةعلى عادل على حسنين٣٨

صفحة ٢٤٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/٠١/١٢بكالوريوس تجارةعلى عبد المعطى الصادق١
١٩٩٠/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةعلى عبده إبراهيم عبد الرحمن٢
١٩٨٨/١٢/٠١بكالوريوس تجارةعلى عز الرجال عبد هللا٣
١٩٩٠/٠١/٢٩بكالوريوس تجارةعلى محمد أبو المعاطى٤
١٩٨٨/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةعلى محمد على احمد محمد٥
١٩٩٢/٠٢/٠٦بكالوريوس تجارةعلى محمد على محمد٦
١٩٨٦/١١/٢٦بكالوريوس تجارةعلى محمد على محمود٧
١٩٨٧/٠٨/٢٢بكالوريوس تجارةعلى محمد مصطفى احمد زغلول٨
١٩٩٣/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةعلى مختار محمد عبد العزيز٩

١٩٨٨/٠٥/١٩بكالوريوس تجارةعلى منصور على زهير١٠
١٩٩٢/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةعلى نصر الدين على عبد العال١١
١٩٩٣/٠٣/٠٣بكالوريوس تجارةعلياء حسن احمد سليمان١٢
١٩٩٣/٠٢/١٩بكالوريوس تجارةعلياء خالد محمد منصور١٣
١٩٨٨/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةعلياء عبد الحكيم عامر١٤
١٩٨٧/٠٩/١٣بكالوريوس تجارةعلياء على عمر على١٥
١٩٩٠/١٢/١١بكالوريوس تجارةعماد أبو العنين عبد الرسول١٦
١٩٨٧/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةعماد احمد حسين محمد عوض١٧
١٩٨٩/٠١/١٥بكالوريوس تجارةعماد الدين عبد هللا محمود١٨
١٩٨٦/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةعماد الدين محمد على عبد الرحيم١٩
١٩٨٨/٠٥/٢١بكالوريوس تجارةعماد جوده لطفى عوض٢٠
١٩٩٠/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةعماد صالح سالم إبراهيم٢١
١٩٨٣/٠٤/١٨بكالوريوس تجارةعماد عطيه بكرى اسكندر٢٢
١٩٩٠/٠٨/١٩بكالوريوس تجارةعمر احمد حمزه على٢٣
١٩٨٩/٠١/١٠بكالوريوس تجارةعمر الفاروق عبد المتجلى٢٤
١٩٩١/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةعمر سليمان عدلي برعى٢٥
١٩٩٣/٠٦/٠٤بكالوريوس تجارةعمر طارق فاروق فهمي٢٦
١٩٩٣/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةعمر طارق محمد محمد٢٧

صفحة ٢٤٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٧/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةعمر ماهر عمر محمد٢٨
١٩٩٢/٠٥/١١بكالوريوس تجارةعمر محمد جوده ياسين٢٩
١٩٩٢/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةعمر محمد عبد الحكيم منصور٣٠
١٩٩٢/٠١/١٠بكالوريوس تجارةعمر مختار جابر سحبل٣١
١٩٨٧/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةعمر مصطفى فرحان سيد٣٢
١٩٩٢/٠٦/٢٣بكالوريوس تجارةعمرو أمين عبد الرحمن الصاوي٣٣
١٩٨٦/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةعمرو احمد حسن يوسف٣٤
١٩٩٢/٠١/١٣بكالوريوس تجارةعمرو احمد سيد بخيت٣٥
١٩٨٤/٠٢/١٧بكالوريوس تجارةعمرو احمد محمد رفاعي٣٦
١٩٩٢/٠١/٢٥بكالوريوس تجارةعمرو احمد محمد على٣٧
١٩٩٠/١٠/٠١بكالوريوس تجارةعمرو اسامه مصطفى عبد العظيم٣٨

صفحة ٢٤٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٠/٠٤/٠٥بكالوريوس تجارةعمرو الجداوى محمد على١
١٩٩٢/١٠/٢٨بكالوريوس تجارةعمرو جمال خليل السيد٢
١٩٩٠/١١/٠٢بكالوريوس تجارةعمرو جمعه عبد الحميد السيد٣
١٩٨٧/١١/١٨بكالوريوس تجارةعمرو حسن عبده على٤
١٩٨٩/١٠/٢٥بكالوريوس تجارةعمرو حسنى فرج مصطفى٥
١٩٨٣/١١/١٣بكالوريوس تجارةعمرو حليم عبد العال يوسف٦
١٩٩٢/٠٦/٠٤بكالوريوس تجارةعمرو خيري خير حسونه٧
١٩٨٥/٠٣/٠٤بكالوريوس تجارةعمرو سعد يحيى السيد٨
١٩٨٧/٠١/٣١بكالوريوس تجارةعمرو سعيد عنتر حسن٩

١٩٩٠/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةعمرو شعبان زكى محمد١٠
١٩٨٩/٠٥/٠٣بكالوريوس تجارةعمرو شهاب الدين١١
١٩٨٦/١٠/١٤بكالوريوس تجارةعمرو صالح السيد احمد١٢
١٩٨٨/١١/٠١بكالوريوس تجارةعمرو طارق محمد محمد السيد١٣
١٩٨٥/٠١/٠٦بكالوريوس تجارةعمرو عادل إسماعيل عبد العظيم١٤
١٩٨٧/١٠/٠٤بكالوريوس تجارةعمرو عبد الحكيم عبد المجيد١٥
١٩٨٨/١١/٢٩بكالوريوس تجارةعمرو عبد الحليم عبد الغفور١٦
١٩٩٣/٠٢/٠٣بكالوريوس تجارةعمرو عبد الحميد محمد صقر١٧
١٩٨٥/١٠/٢٧بكالوريوس تجارةعمرو عبد هللا على عبد الرحمن١٨
١٩٨٨/١٠/٢٣بكالوريوس تجارةعمرو عبد المنعم عبد العزيز١٩
١٩٨٣/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةعمرو عبده عبد الرحمن يونس٢٠
١٩٨٨/٠٥/٠٣بكالوريوس تجارةعمرو عطيه بركات عطية٢١
١٩٨٥/١١/٢٢بكالوريوس تجارةعمرو على السيد الجحش٢٢
١٩٨٧/٠١/٢٩بكالوريوس تجارةعمرو عماد إبراهيم قطب٢٣
١٩٩٢/٠٤/١٥بكالوريوس تجارةعمرو فتحي محمد سالم٢٤
١٩٨٣/٠٤/١٨بكالوريوس تجارةعمرو مجدي عبد الحميد احمد٢٥
١٩٩٢/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةعمرو محمد احمد عيسة٢٦
١٩٨٩/١١/١٢بكالوريوس تجارةعمرو محمد احمد محمد٢٧

صفحة ٢٤٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٢/٠٥/٣٠بكالوريوس تجارةعمرو محمد السيد إبراهيم٢٨
١٩٩٣/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةعمرو محمد سعد إبراهيم٢٩
١٩٨٩/١١/١٠بكالوريوس تجارةعمرو محمد شوقي حسن يوسف٣٠
١٩٩١/٠٥/٢٤بكالوريوس تجارةعمرو محمد صالح٣١
١٩٨٦/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةعمرو محمد عبد الغفار على٣٢
١٩٨٥/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةعمرو محمد عفيفي عزب٣٣
١٩٩٣/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةعمرو محمد كمال عبد القادر٣٤
١٩٨٤/٠٥/١٥بكالوريوس تجارةعمرو محمد مجدي محمود٣٥
١٩٨٨/٠١/٢١بكالوريوس تجارةعمرو محمود لبيب احمد٣٦
١٩٨٩/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةعمرو محمود محمد حسن٣٧
١٩٨٧/٠٨/٠٧بكالوريوس تجارةعمرو هاني احمد على نور٣٨

صفحة ٢٤٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٦/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةعمرو يوسف احمد محمود١
١٩٨٦/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةعمرو يوسف على محمد٢
١٩٩١/٠٧/٢١بكالوريوس تجارةعنتر أمين كمال٣
١٩٨٣/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةعواطف حسين صالح محمد٤
١٩٨٤/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةعيد سيد عيد عوض٥
١٩٨٧/١٢/١١بكالوريوس تجارةعيد على عيد عبده٦
١٩٨٨/٠١/١٢بكالوريوس تجارةعيد محمد يوسف عبد الجليل٧
١٩٨٧/٠٧/٠٤بكالوريوس تجارةعيسى محمد عبد الحميد عبد العزيز٨
١٩٩٣/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةغادة إسماعيل أمين محمد٩

١٩٩٣/١١/٢٢بكالوريوس تجارةغاده السيد إبراهيم النجار١٠
١٩٨٥/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةغاده كمال احمد على١١
١٩٩٢/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةغاده مصطفى منصور١٢
١٩٩١/٠٣/٢٣بكالوريوس تجارةغدير مصطفى احمد محمد١٣
١٩٩٣/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةفؤاد سعد المليجى محمد١٤
١٩٩١/٠٧/١٧بكالوريوس تجارةفاتن صالح محمود عبد المقصود١٥
١٩٩٤/٠٢/٢٣بكالوريوس تجارةفاتن محمد سيد احمد البدرى١٦
١٩٩١/٠٧/٣١بكالوريوس تجارةفاتن محمد عبد الجواد حبشى١٧
١٩٩٢/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةفادى جورج ميشيل عزمي١٨
١٩٩٣/٠٧/١١بكالوريوس تجارةفادى فواز موزى شاكر١٩
١٩٩١/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةفادى كرم داود متى٢٠
١٩٨٩/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةفادى كمال كامل شحاته٢١
١٩٨٩/١٠/٠١بكالوريوس تجارةفاضل محمد فاضل٢٢
١٩٩٢/١٠/١٥بكالوريوس تجارةفاطمه أبو عزيز محمد٢٣
١٩٨٥/٠١/٠١بكالوريوس تجارةفاطمه احمد بهجت شريف٢٤
١٩٨٦/٠٤/٢٩بكالوريوس تجارةفاطمه الزهراء عبد المنعم محمد٢٥
١٩٩١/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةفاطمه الزهراء فؤاد زكى٢٦
١٩٨٥/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةفاطمه حمدي سيد عبد اللطيف٢٧

صفحة ٢٤٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩١/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةفاطمه رضا جمعه محمدين٢٨
١٩٩١/٠٢/١٤بكالوريوس تجارةفاطمه سعد محمد مصطفى٢٩
١٩٨٧/٠٦/٣٠بكالوريوس تجارةفاطمه سعيد إبراهيم٣٠
١٩٩٠/٠٣/٢٦بكالوريوس تجارةفاطمه سعيد إبراهيم فوزي٣١
١٩٩١/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةفاطمه سيد سلطان على٣٢
١٩٨٨/٠٥/١٣بكالوريوس تجارةفاطمه عبد الرحيم محمود محمد٣٣
١٩٩١/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةفاطمه كامل محمد٣٤
١٩٨٩/٠٤/٢٤بكالوريوس تجارةفاطمه ماهر نور الدين سيد٣٥
١٩٩٣/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةفاطمه محمد أمين إبراهيم٣٦
١٩٩٣/٠٨/٣٠بكالوريوس تجارةفاطمه محمود حسن٣٧
١٩٨٨/٠٨/٣١بكالوريوس تجارةفايزة عبد العزيز يحيى جعفر٣٨

صفحة ٢٤٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩١/١٠/٢١بكالوريوس تجارةفايقه رمضان محمد١
١٩٩٠/٠٢/١٩بكالوريوس تجارةفتحي صالح بدران إبراهيم٢
١٩٨٩/١٢/٠٥بكالوريوس تجارةفتحي نبيل فتحي فريد٣
١٩٨٨/١١/٠٩بكالوريوس تجارةفتوح عبد الرسول فتوح بدر٤
١٩٨٣/٠١/١٠بكالوريوس تجارةفتوح عبد الهادي عبد الرحمن٥
١٩٩١/١٢/١٥بكالوريوس تجارةفرانسيس يوسف مقار٦
١٩٩٢/٠٧/٠٩بكالوريوس تجارةفريد نادى حبيب عبد المالك٧
١٩٩١/٠٥/١٧بكالوريوس تجارةفهد امام احمد حمدون٨
١٩٩٢/٠٤/١٥بكالوريوس تجارةقرني مشيل فؤاد٩

١٩٨٨/٠٥/٠٩بكالوريوس تجارةكاريمان احمد موسى١٠
١٩٩٠/١١/٢١بكالوريوس تجارةكامل حسن كامل١١
١٩٨٧/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةكرم راغب عبد النور١٢
١٩٨٨/٠١/٢٥بكالوريوس تجارةكرم شحاته مجلع برتله١٣
١٩٨٩/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةكريستينا إبراهيم عوض١٤
١٩٩٢/٠٣/٢٠بكالوريوس تجارةكريم أمين مصطفى سليمان١٥
١٩٩٢/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةكريم احمد عبد الرحمن١٦
١٩٩٠/٠٢/٠٧بكالوريوس تجارةكريم احمد فؤاد مصطفى١٧
١٩٨٥/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةكريم احمد محمد احمد١٨
١٩٨٩/٠٧/١٦بكالوريوس تجارةكريم اسامه فوزي عبد الهادي١٩
١٩٨٣/٠٥/٠٥بكالوريوس تجارةكريم جبر امام الصعيدى٢٠
١٩٩٠/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةكريم جمال شندى حمد٢١
١٩٩٣/٠٢/٢٢بكالوريوس تجارةكريم رأفت عبد الفتاح احمد٢٢
١٩٩١/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةكريم ربيع سيد محمد٢٣
١٩٩٢/٠١/٠١بكالوريوس تجارةكريم رفعت السيد مقلد٢٤
١٩٨٧/٠٧/١٨بكالوريوس تجارةكريم سعيد متولى محمود٢٥
١٩٩٢/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةكريم سمير عبد العال احمد٢٦
١٩٨٥/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةكريم سيد بدر عبد هللا٢٧

صفحة ٢٤٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/٠٩/١٧بكالوريوس تجارةكريم شاكر محمد على٢٨
١٩٩٠/٠٤/١٤بكالوريوس تجارةكريم شريف محمود٢٩
١٩٨٦/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةكريم صالح بدير نوار٣٠
١٩٩٠/٠٧/٢٠بكالوريوس تجارةكريم عبد الحميد السيد عبد النيى٣١
١٩٨٥/٠٢/٠٥بكالوريوس تجارةكريم عبد الرحمن دياب مصطفى٣٢
١٩٨٤/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةكريم عبد العظيم احمد محمد٣٣
١٩٨٩/١٠/١٨بكالوريوس تجارةكريم عبد الغفار احمد عبد الغفار٣٤
١٩٩٠/٠١/١٧بكالوريوس تجارةكريم عبد الغنى خليل٣٥
١٩٨٩/٠٤/٢٣بكالوريوس تجارةكريم عبد هللا حسن إسماعيل٣٦
١٩٨٦/١١/١٣بكالوريوس تجارةكريم عبيد سعيد إبراهيم٣٧
١٩٩٣/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةكريم عز الدين عبد السالم٣٨

صفحة ٢٥٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٧/٠٣/٢٢بكالوريوس تجارةكريم عصام الدين عبده١
١٩٩١/٠٥/١٦بكالوريوس تجارةكريم عصام عبد هللا امام٢
١٩٩٠/٠٤/٢٩بكالوريوس تجارةكريم عالء الدين سعد٣
١٩٩١/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةكريم عمر كامل عمر٤
١٩٩١/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةكريم فوزي احمد سيد٥
١٩٨٣/١٠/١٨بكالوريوس تجارةكريم مجدي حسن محمود٦
١٩٩٣/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةكريم مجدي محمد السيد على٧
١٩٩١/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةكريم مجدي مصطفى كمال٨
١٩٩١/٠٣/٣١بكالوريوس تجارةكريم محمد أمين شاكر٩

١٩٨٤/٠٩/٢١بكالوريوس تجارةكريم محمد احمد حماده١٠
١٩٩٠/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةكريم محمد بدوى محمد دين١١
١٩٩١/٠٥/٠٣بكالوريوس تجارةكريم محمد جمال الدين محمد١٢
١٩٩٢/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةكريم محمد حسن عثمان١٣
١٩٨٦/١١/٢٨بكالوريوس تجارةكريم محمد سعد إبراهيم١٤
١٩٨٤/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةكريم محمد سيد احمد خاطر١٥
١٩٨٣/١١/٠١بكالوريوس تجارةكريم محمد عبد العزيز١٦
١٩٩٢/٠٦/١٧بكالوريوس تجارةكريم محمد فاروق حلمي١٧
١٩٩١/٠٨/٣٠بكالوريوس تجارةكريم محمد فوزي سيد١٨
١٩٩٠/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةكريم محمد محمود رمضان١٩
١٩٨٧/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةكريم محمد محمود عبد الوهاب٢٠
١٩٨٤/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةكريم محمد محمود عفيفي٢١
١٩٩٠/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةكريم محمد محمود موسى٢٢
١٩٩٠/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةكريم محمدين عيد إبراهيم٢٣
١٩٨٩/١٢/١٠بكالوريوس تجارةكريم محمود عبد هللا مصطفى٢٤
١٩٩٠/٠١/٠١بكالوريوس تجارةكريم محمود على محمود٢٥
١٩٩١/٠٣/٢٧بكالوريوس تجارةكريم مصطفى احمد السيد٢٦
١٩٨٨/٠٩/٢١بكالوريوس تجارةكريم ممدوح عبد الفتاح محمد٢٧

صفحة ٢٥١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩١/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةكريم منير محمود إبراهيم٢٨
١٩٩٢/٠١/٠١بكالوريوس تجارةكريم نصر عبد العزيز على٢٩
١٩٩١/٠٥/٢٤بكالوريوس تجارةكريم هشام عبد المنعم٣٠
١٩٨٨/٠٢/١٧بكالوريوس تجارةكريمان رضا محمد عبد الغنى٣١
١٩٨٨/٠٨/٢٦بكالوريوس تجارةكريمه جاد المولى عواد على٣٢
١٩٩١/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةكريمه رمضان عبد العاطى٣٣
١٩٨٧/٠١/٢٢بكالوريوس تجارةكمال احمد عبد الستار محمد٣٤
١٩٨٩/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةكمال زكريا توفيق على٣٥
١٩٨٩/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةكمال محمد حسب هللا٣٦
١٩٨٩/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةكوثر حلمي عبد التواب٣٧
١٩٩٣/٠٣/٢٤بكالوريوس تجارةلطفى محمد لطفى البساطى٣٨

صفحة ٢٥٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٣/١٢/٢٣بكالوريوس تجارةلقاء سعيد عبد الحميد محمد١
١٩٩٣/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةلمياء محمد جهاد محمد٢
١٩٨٥/٠٩/١٢بكالوريوس تجارةلوسى حنا عبد المالك حنا٣
١٩٨٥/١٢/١٣بكالوريوس تجارةليزا كروميل وته زكارى٤
١٩٩٣/٠١/٠١بكالوريوس تجارةليلى خالد عبد هللا محمد٥
١٩٩٠/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةليلى محمد احمد يوسف٦
١٩٨٧/٠٨/٢٤بكالوريوس تجارةليلى نبيل محمد حامد أمين٧
١٩٨٥/٠٧/٢٥بكالوريوس تجارةمؤمن إسماعيل محمود عبد الرحيم٨
١٩٩٢/١٢/٠٥بكالوريوس تجارةمؤمن اسامه عوض محمد٩

١٩٨٨/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةمؤمن حسين على سليمان١٠
١٩٨٨/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةمؤمن سيد محمد إبراهيم١١
١٩٩٠/٠٧/١٣بكالوريوس تجارةمؤمن سيد محمد محمد١٢
١٩٩١/٠٨/١١بكالوريوس تجارةمؤمن مجدي حسن محمد١٣
١٩٩٣/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةمؤمن محمد سلمى محمد١٤
١٩٨٧/١٠/١٠بكالوريوس تجارةماجد طلعت ثابت حبيب١٥
١٩٨٤/١٢/٢٨بكالوريوس تجارةماجد عبد السميع مسيحه١٦
١٩٩١/١١/١٧بكالوريوس تجارةماجد مجدي عبد النبي عباس١٧
١٩٨٩/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةماجد محمد ماجد عبد العزيز١٨
١٩٨٧/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةماجد وديع فايز اسكندر١٩
١٩٨٥/٠٥/٠٧بكالوريوس تجارةماجده خيري فؤاد بشارة٢٠
١٩٨٦/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةماجده شعبان على محمد٢١
١٩٩٢/١٠/٠٨بكالوريوس تجارةماجده ممدوح مصطفى٢٢
١٩٨٩/٠٢/١٨بكالوريوس تجارةماجى مدحت أنور على٢٣
١٩٩٢/٠٥/١٦بكالوريوس تجارةمادونا أمين نصيف حكيم٢٤
١٩٩١/٠٧/٠٢بكالوريوس تجارةمارك خيري رياض٢٥
١٩٨٥/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةماركو ماهر شفيق٢٦
١٩٨٨/١٢/١٠بكالوريوس تجارةماركو مجدي زكى غالى٢٧

صفحة ٢٥٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٠/١١/١٧بكالوريوس تجارةمارلين غالى قليته٢٨
١٩٩٤/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةمارنيا سامي فايز جورج٢٩
١٩٨٥/٠٥/٠٨بكالوريوس تجارةمارى ثابت فريش عوض٣٠
١٩٩٣/٠٣/٢٨بكالوريوس تجارةماريا ماهر بديع شحاته٣١
١٩٨٩/٠٣/٢٢بكالوريوس تجارةماريان فانوس رزق٣٢
١٩٨٨/١٠/١٤بكالوريوس تجارةماريان مرقص جورجى٣٣
١٩٨٧/١٠/٠٤بكالوريوس تجارةماريان هارون اسرائيل٣٤
١٩٩١/٠٥/٢١بكالوريوس تجارةماريان هانى سيداروس عزيز٣٥
١٩٩٢/٠٢/١٤بكالوريوس تجارةمارين عادل صبحى عوض٣٦
١٩٩١/٠٧/٠٢بكالوريوس تجارةمارينا وجيه سعيد ميخائيل٣٧
١٩٨٩/١١/٢٠بكالوريوس تجارةماهر احمد عبد الوهاب محمد٣٨

صفحة ٢٥٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٦/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةماهر عبد النبي على١
١٩٩٢/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةماهر نبيل رزق هللا شاكر٢
١٩٨٨/٠٦/٢٨بكالوريوس تجارةمايكل مجدي صبحى بولس٣
١٩٨٧/٠٦/٠٨بكالوريوس تجارةمايكل مدحت منصور٤
١٩٨٩/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةمايكل يونان غبروسن٥
١٩٩٠/٠٦/٠٢بكالوريوس تجارةمبروكه نصر عبد الغنى٦
١٩٨٨/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةمجاهد إبراهيم عبد المنعم٧
١٩٩٢/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةمجاهد بشندى عبد الحميد مجاهد٨
١٩٨٦/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةمجدولين مراد ميخائيل حنا٩

١٩٩١/٠٧/٠٣بكالوريوس تجارةمجدي سليم سعد ثروت١٠
١٩٩٢/١٢/٠٤بكالوريوس تجارةمحجوب محمد محجوب كرم١١
١٩٨٨/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةمحروس عادل احمد١٢
١٩٨٤/٠٨/١٦بكالوريوس تجارةمحروس محمد محروس محمد١٣
١٩٨٣/٠٨/١٢بكالوريوس تجارةمحسن زكى السيد مرسى١٤
١٩٩٢/٠٥/٢٥بكالوريوس تجارةمحسن مصطفى حامد احمد١٥
١٩٨٩/٠٨/١٩بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم إبراهيم النطار١٦
١٩٩٠/٠٤/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم الدسوقى حسين١٧
١٩٨٦/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم السيد امام١٨
١٩٩٢/٠٨/١٢بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم باشا١٩
١٩٩٣/٠٧/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم حسن حسانين٢٠
١٩٨٥/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم صالح محمود٢١
١٩٨٨/٠١/١٢بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم صبحى ابراهيم٢٢
١٩٨٥/٠٢/١٦بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم عامر السيد٢٣
١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم عبد الرحمن٢٤
١٩٨٤/٠٨/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم محمد خليل٢٥
١٩٨٩/١١/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم محمد عبد السميع٢٦
١٩٨٨/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد إبراهيم مروان٢٧

صفحة ٢٥٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٧/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد أبو بكر محمد٢٨
١٩٩٠/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةمحمد إسماعيل احمد على٢٩
١٩٨٦/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةمحمد إسماعيل سيد إسماعيل٣٠
١٩٨٨/٠٤/١١بكالوريوس تجارةمحمد إسماعيل صبحى إسماعيل٣١
١٩٩٠/٠٤/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد أمين على رضوان٣٢
١٩٨٣/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد أنور احمد سعد٣٣

صفحة ٢٥٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٥/١٢/١٨ليسانس حقوقعالء كسبان عبد اله عبد العزيز١
١٩٨٣/٠١/٢٢ليسانس حقوقعالء محمد احمد عمار٢
١٩٩٢/٠٧/٠٢ليسانس حقوقعالء محمد حافظ عبد اللطيف٣
١٩٨٥/٠٧/٢١حاسبات ومعلوماتعالء محمد خليل محمد٤
١٩٨٥/٠٤/٠٥ليسانس حقوقعالء محمد عثمان محمد٥
١٩٨٩/٠٥/٠٢حاسبات ومعلوماتعالء محمد محمد الدمايري٦
١٩٩٢/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتعالء محمود الصاوي٧
١٩٩٠/٠٦/٢٥حاسبات ومعلوماتعالء محمود محمود٨
١٩٨٣/٠٨/١٥ليسانس حقوقعالء مختار عبد الحميد مصطفى٩

١٩٨٩/٠٣/٣٠بكالوريوس تجارةعالء منصور بيومى سعيد١٠
١٩٨٩/٠٦/١٦خدمه اجتماعيةعالء نبيل السيد محمد١١
١٩٩٠/٠٧/١٤ليسانس حقوقعلى إبراهيم إبراهيم عبد الرحمن١٢
١٩٨٨/٠٦/٢٠ليسانس حقوقعلى ابراهيم على ابراهيم١٣
١٩٨٨/٠٣/١٣خدمه اجتماعيةعلى ابراهيم محمد متولى١٤
١٩٨٧/١١/١٧ليسانس حقوقعلى احمد رمضان سيد١٥
١٩٨٨/١١/١٤حاسبات ومعلوماتعلى احمد عبد العاطى١٦
١٩٨٤/٠٦/٠٦بكالوريوس تجارةعلى احمد على ابراهيم١٧
١٩٩١/٠٤/٢٧ليسانس ادابعلى احمد على احمد١٨
١٩٨٧/٠٥/٠٢ليسانس حقوقعلى احمد ليثى على١٩
١٩٨٧/١٠/١٥ليسانس حقوقعلى السيد على على٢٠
١٩٨٤/١٠/٠٦بكالوريوس تجارةعلى الطنطاوى ابراهيم٢١
١٩٩٣/٠٢/٢٣ليسانس حقوقعلى جمال على إسماعيل٢٢
١٩٨٦/١٠/١٥خدمه اجتماعيةعلى حامد على محمود٢٣
١٩٨٦/٠٩/٢٠ليسانس حقوقعلى حسن عبده عبد المتجلي٢٤
١٩٨٦/٠٧/٠٢خدمه اجتماعيةعلى حسن على محمود٢٥
١٩٩٠/٠٧/٠٦ليسانس حقوقعلى حسين سيد عزب٢٦
١٩٨٩/٠٣/٠٥ليسانس حقوقعلى حسين عبد الهادي على٢٧

صفحة ٢٥٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٧/١٠/١٥ليسانس حقوقعلى حسين محمد إبراهيم٢٨
١٩٩٢/٠٢/٠٦ليسانس حقوقعلى رضا محمد سالم غنيم٢٩
١٩٨٣/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةعلى رفاعى على٣٠
١٩٨٨/١١/٠٤حاسبات ومعلوماتعلى رفعت كمال٣١
١٩٩٠/١١/١٧ليسانس حقوقعلى رمضان على عبد الدايم٣٢
١٩٩١/١٠/٠٢حاسبات ومعلوماتعلى سامى على٣٣
١٩٨٨/٠٤/٢٨حاسبات ومعلوماتعلى سعيد سيد٣٤
١٩٨٧/٠٧/٠٦ليسانس حقوقعلى سالمه احمد محمد٣٥
١٩٩٠/١١/١٦حاسبات ومعلوماتعلي سلطان محمد٣٦
١٩٨٣/٠٤/٢٨ليسانس حقوقعلى سيد على خضر٣٧
١٩٨٩/٠٨/٢٩خدمه اجتماعيةعلى سيد محمد بن طايع٣٨
١٩٩٠/٠٧/١٧ليسانس ادابعلى شعبان على عبد الرحيم٣٩
١٩٨٦/١٠/٠٢ليسانس ادابعلى صالح السيد خليفه٤٠
١٩٨٨/٠٤/٢٣ليسانس حقوقعلى صبري عباس العوضى٤١

صفحة ٢٥٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٨/٠٣/٠١حاسبات ومعلوماتعلى عادل على١
١٩٩١/١٢/٢٢ليسانس حقوقعلى عاطف همام على٢
١٩٨٤/٠٥/٢٦ليسانس حقوقعلى عبد السعيد محمد محمود٣
١٩٨٤/٠٨/١٤حاسبات ومعلوماتعلى عبد العزيز عبد الرحمن٤
١٩٨٥/١١/١٦حاسبات ومعلوماتعلى عبده محمد يوسف٥
١٩٨٤/١١/٢٥ليسانس حقوقعلى عبودى محمد حجاب٦
١٩٨٩/٠٩/٢٣ليسانس حقوقعلى عزت على٧
١٩٩١/٠٦/١١ليسانس حقوقعلى عصام على حسن٨
١٩٨٨/٠٧/١٦ليسانس ادابعلى على حبيب٩

١٩٩٣/١١/٢١حاسبات ومعلوماتعلي عماد علي محمد١٠
١٩٨٧/٠١/٢٢حاسبات ومعلوماتعلي عمر علي احمد١١
١٩٩٢/٠٧/١٧ليسانس حقوقعلى فتحي احمد فولى١٢
١٩٩٠/٠٧/١٣ليسانس حقوقعلى فوزي محمود شرفوح خالف١٣
١٩٩٠/٠١/١٢ليسانس حقوقعلى لطفى احمد سيد١٤
١٩٨٨/٠١/٢٠ليسانس حقوقعلى لملوم عالم محمد١٥
١٩٨٨/٠٦/٢٢بكالوريوس تجارةعلي ماهر عطية عبداللطيف١٦
١٩٩٣/٠٣/٠٥ليسانس ادابعلى ماهر محمد على١٧
١٩٨٩/٠٩/١٢ليسانس حقوقعلى محسن كامل سيد احمد١٨
١٩٩٢/٠٥/٢٥ليسانس حقوقعلى محمد أمام خلف هللا١٩
١٩٩١/٠٣/١٥زراعةعلي محمد احمد عبدالرحيم٢٠
١٩٩٣/٠٤/٢٩السنعلى محمد حسن ابراهيم٢١
١٩٩٠/٠١/٠٧ليسانس حقوقعلى محمد ربيع احمد٢٢
١٩٩٠/٠١/٣٠ليسانس ادابعلى محمد عبد المالك الشريف٢٣
١٩٨٥/٠٦/٠٦خدمه اجتماعيةعلى محمد عبيد محمد٢٤
١٩٩٠/٠٨/٠٤ليسانس حقوقعلى محمد على إبراهيم٢٥
١٩٩١/١٢/١٥ليسانس حقوقعلى محمد على احمد٢٦
١٩٨٣/٠١/٠١ليسانس حقوقعلى محمد على خضر٢٧

صفحة ٢٥٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/٠٨/١١ليسانس حقوقعلى محمد على عثمان٢٨
١٩٨٦/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةعلى محمد على محمد٢٩
١٩٨٧/٠٨/٠٦تربية نوعيةعلى محمد على موسى٣٠
١٩٩٣/٠٢/١٠ليسانس حقوقعلى محمد محمد محمد سعد٣١
١٩٨٩/٠٣/٠٩ليسانس حقوقعلى محمدعلى عبد الحق٣٢
١٩٩٢/٠٦/٠١ليسانس حقوقعلى محمود على محمود٣٣
١٩٩٠/٠٦/٠٣ليسانس حقوقعلى محمود محمد خيري٣٤
١٩٩٠/١٢/٠٨ليسانس حقوقعلى مفتاح جمعه عبد الجيد٣٥
١٩٩٣/٠١/١٤ليسانس حقوقعلياء إبراهيم عبد الحافظ رزق٣٦
١٩٩٢/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتعلياء احمد محمد احمد٣٧
١٩٩٢/٠٩/٢٩ليسانس حقوقعلياء سيد عبد الرازق حسين٣٨
١٩٩٤/٠١/١٥بكالوريوس تجارةعلياء صابر محمد ابراهيم٣٩
١٩٩٢/١٠/٢٠ليسانس حقوقعلياء عادل إبراهيم صالح٤٠
١٩٩٠/٠٤/١٨ليسانس حقوقعلياء عبد هللا عبد الرحيم عبد هللا٤١

صفحة ٢٦٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٩/١١/٢٥ليسانس حقوقعلياء عماد الدين يوسف١
١٩٩٣/٠٥/٢٤ليسانس حقوقعلياء عماد عبد العليم محمد٢
١٩٨٩/٠٤/٢٢خدمه اجتماعيةعلياء محسن على احمد٣
١٩٩٠/١١/٠١ليسانس حقوقعلياء محمود على محمد٤
١٩٨٦/٠٢/٠١ليسانس حقوقعليوه محمد محمود حسين٥
١٩٩٤/١٠/٠٨ليسانس حقوقعماد إبراهيم نجا محمد٦
١٩٩٠/٠٢/٠٢ليسانس حقوقعماد الدين احمد أنور كامل٧
١٩٨٩/٠٨/٢٦ليسانس ادابعماد الدين محمد عبد المعطى٨
١٩٨٦/٠١/٢٠ليسانس حقوقعماد الدين محمود أبو زيد٩

١٩٨٣/٠٦/١٧حاسبات ومعلوماتعماد انور سليمان١٠
١٩٨٣/٠٦/١٩ليسانس حقوقعماد جرجس كامل جيد١١
١٩٨٧/١٠/١٧خدمه اجتماعيةعماد جالل حسن ابو الغيط١٢
١٩٨٧/٠٢/٠٥ليسانس حقوقعماد حسين امام احمد١٣
١٩٨٧/١٢/١٧بكالوريوس تجارةعماد زكريا محمود اسماعيل١٤
١٩٨٩/٠١/٠١نظم معلوماتعماد سيد زكى جمعه١٥
١٩٨٦/٠٦/٠٢ليسانس ادابعماد صالح ميخائيل١٦
١٩٨٦/٠٥/٠٩حاسبات ومعلوماتعماد طلعت يوسف١٧
١٩٨٨/٠٢/٠٨ليسانس حقوقعماد عبد الظاهر احمد عبد الظاهر١٨
١٩٨٥/١٢/١٦ليسانس حقوقعماد عبد المنعم فهمي على١٩
١٩٨٧/٠٣/٠١ليسانس ادابعماد عبد الوهاب عبد البارى٢٠
١٩٨٧/٠٨/٠٤ليسانس حقوقعماد فتح هللا صادق إبراهيم٢١
١٩٨٦/٠٨/١١خدمه اجتماعيةعماد كامل السيد عبد الرحمن٢٢
١٩٨٩/١٠/٢٨ليسانس حقوقعماد محمد عبد المنعم نجم٢٣
١٩٨٣/٠٩/١٤خدمه اجتماعيةعماد محمود الطوخى٢٤
١٩٨٥/١١/١٦ليسانس ادابعماد نادى عزيز٢٥
١٩٩١/٠٧/٠٥بكالوريوس تجارةعمار فتحى توفيق فياض٢٦
١٩٨٩/٠٧/٠٨ليسانس حقوقعماره السيد احمد الهادي هاشم٢٧

صفحة ٢٦١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٠/٠٥/٠٧ليسانس حقوقعمر إبراهيم عبد السالم محمد٢٨
١٩٨٩/٠٦/٠٣ليسانس حقوقعمر احمد عمر إبراهيم٢٩
١٩٨٧/٠٧/٠٧ليسانس ادابعمر بكر سلطان زيان٣٠
١٩٨٩/١٢/٢٥حاسبات ومعلوماتعمر بهجت عبد المحسن٣١
١٩٨٩/١٠/٢٣تربيةعمر خلف رمضان فرجانى٣٢
١٩٩٠/١١/٠٣نظم معلوماتعمر رافت خليل الليثى٣٣
١٩٩٣/٠٧/٣٠ليسانس حقوقعمر رفعت فرج عبد العال٣٤
١٩٨٦/١١/٠٥ليسانس ادابعمر زكريا السيد٣٥
١٩٨٩/١١/٢٥خدمه اجتماعيةعمر شعيب فؤاد٣٦
١٩٨٩/٠٤/١٦ليسانس حقوقعمر عادل إسماعيل السيد٣٧
١٩٩٣/٠٩/٢٧ليسانس حقوقعمر عادل احمد السيد حمزة٣٨
١٩٨٨/٠٨/٠٢ليسانس حقوقعمر عبد الستار سالم جوده٣٩
١٩٨٥/٠٩/٢٧ليسانس ادابعمر عزت عبد القادر عبدهللا٤٠
١٩٩١/٠٩/٣٠ليسانس حقوقعمر عالء الدين سعد السيد٤١

صفحة ٢٦٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٣/٠٢/١٥ليسانس حقوقعمر فتحي زينهم محمد فراج١
١٩٨٦/١٠/٢٣ليسانس حقوقعمر فتحي عبد السالم حسين٢
١٩٨٩/١٢/٠١خدمه اجتماعيةعمر فتحى محمد ابراهيم٣
١٩٩٢/١٢/٠٦ليسانس حقوقعمر محمد احمد طه٤
١٩٩٠/٠٥/٢٩بكالوريوس تجارةعمر محمد احمد على حسن٥
١٩٩٣/٠٣/٠٦ليسانس حقوقعمر محمد عاشور على الدين٦
١٩٩١/٠٤/١٨خدمه اجتماعيةعمر محمد عبد الوهاب٧
١٩٨٦/٠١/٢٥حاسبات ومعلوماتعمر محمد عراقى٨
١٩٩٠/٠٨/١٥حاسبات ومعلوماتعمر محمد عطوه٩

١٩٨٨/٠٩/٢٥ليسانس حقوقعمر محمد محمد الشافعى يوسف١٠
١٩٩١/١٢/١١ليسانس حقوقعمر محمد محمود رجب١١
١٩٩٣/١٠/٠١ليسانس حقوقعمر محمد محمود سليمان١٢
١٩٨٤/٠٥/٠٣ليسانس ادابعمر محمد نبيل١٣
١٩٩٣/٠٣/٣٠ليسانس حقوقعمر محمود سيد إبراهيم الجرحى١٤
١٩٩٠/٠٩/١٧السنعمر محمود محمد بدوى١٥
١٩٨٥/١٠/٣٠ليسانس حقوقعمر محمود محمد عطيه خطاب١٦
١٩٨٦/٠٧/١٥حاسبات ومعلوماتعمر مختار عبد ربه محمد١٧
١٩٩١/١١/٠٣ليسانس حقوقعمر مصطفى إبراهيم محمود١٨
١٩٩٣/١٠/١١ليسانس حقوقعمر وائل فؤاد محمد١٩
١٩٨٨/٠١/١٥ليسانس حقوقعمرو إبراهيم همام عبد الموجود٢٠
١٩٨٣/٠٨/١٨ليسانس حقوقعمرو أبو شوشه عبد السيد سليم٢١
١٩٩٠/٠٥/١٤ليسانس حقوقعمرو أسامه عبد الملك عبد الرحمن٢٢
١٩٩١/١٠/٢٥بكالوريوس تجارةعمرو احمد احمد السيد٢٣
١٩٩٠/٠٦/٠٧ليسانس حقوقعمرو احمد المعتز سيد محمد٢٤
١٩٩١/١١/١٠ليسانس حقوقعمرو احمد عبد الحفيظ عبد المالك٢٥
١٩٨٦/٠٦/٠٢لغات و ترجمهعمرو احمد عبد الحكيم همام٢٦
١٩٩٢/٠١/٢٧ليسانس حقوقعمرو احمد عبد الرحمن٢٧

صفحة ٢٦٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠١/٢٠ليسانس حقوقعمرو احمد على بدوى٢٨
١٩٨٩/٠٩/٢٤خدمه اجتماعيةعمرو احمد فؤاد محمد٢٩
١٩٩١/٠٧/١٥حاسبات ومعلوماتعمرو احمد محمد صالح٣٠
١٩٨٧/٠٢/٠١حاسبات ومعلوماتعمرو احمد محمود٣١
١٩٨٨/٠٧/٠٣حاسبات ومعلوماتعمرو اسماعيل مصطفى٣٢
١٩٩٠/١١/١٠بكالوريوس تجارةعمرو اشرف محمد عبد الجواد٣٣
١٩٩١/٠٩/١٣خدمه اجتماعيةعمرو ايمن سعد السيد٣٤
١٩٩١/٠٥/٢١زراعةعمرو ايهاب مفيد سليمان٣٥
١٩٨٩/١٠/١٦حاسبات ومعلوماتعمرو تمام دياب محمود٣٦
١٩٨٧/١١/١١نظم معلوماتعمرو جابر منير عمر٣٧
١٩٨٧/٠٨/٢١خدمه اجتماعيةعمرو جمال ابراهيم٣٨
١٩٨٥/١٠/٠٨ليسانس حقوقعمرو جمال الدين محمد محمد٣٩
١٩٨٧/١٢/١٢خدمه اجتماعيةعمرو جمال خليفه خليفه٤٠
١٩٨٣/٠١/١٥ليسانس حقوقعمرو جمال عبد العظيم على٤١

صفحة ٢٦٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٤/٠٢/٠٣حاسبات ومعلوماتعمرو حسن ذكى خليل١
١٩٨٦/٠٨/٢٣زراعةعمرو حسن علي برهامي٢
١٩٨٧/٠٤/٠١زراعةعمرو حسن فهمي سيد٣
١٩٨٨/٠٣/٢١ليسانس ادابعمرو حسين سيد ابراهيم٤
١٩٨٩/١٠/٢٣ليسانس حقوقعمرو حسين عوض عبد هللا حجازي٥
١٩٨٧/٠٧/١٥خدمه اجتماعيةعمرو حقى احمد حسنين٦
١٩٩٠/٠٩/٢٤ليسانس حقوقعمرو حمدي احمد الشين٧
١٩٨٨/١١/٠٣ليسانس حقوقعمرو حنفي احمد محمود٨
١٩٩٢/٠١/٢١ليسانس حقوقعمرو خالد عامر عبد القادر٩

١٩٩٢/٠٨/٠٧ليسانس حقوقعمرو خالد فتحي عبد الكريم١٠
١٩٩٠/٠٧/١٣ليسانس حقوقعمرو رأفت سيد احمد١١
١٩٩٠/٠٨/١٠حاسبات ومعلوماتعمرو راتب محمد١٢
١٩٨٦/١٠/١٦ليسانس حقوقعمرو رجب حسن سالم محمد١٣
١٩٩٠/١٠/٢٢ليسانس حقوقعمرو رمضان دردير السيد١٤
١٩٨٣/٠٥/٠٢خدمه اجتماعيةعمرو رمضان عبد الحميد امبابى١٥
١٩٨٤/١١/١١بكالوريوس تجارةعمرو رمضان عبد العزيز عطوه١٦
١٩٨٦/٠٧/٣٠خدمه اجتماعيةعمرو سامح عبد الحليم١٧
١٩٨٨/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةعمرو سامى سيد فرغلى١٨
١٩٨٣/٠٤/٠٣خدمه اجتماعيةعمرو سعد محمد محمد١٩
١٩٨٨/٠٥/٢٥تربيةعمرو سعيد عيد عشرى٢٠
١٩٨٧/٠١/١١خدمه اجتماعيةعمرو سعيد فهمى٢١
١٩٨٣/٠٧/١١ليسانس حقوقعمرو سعيد محمد على٢٢
١٩٨٤/٠٣/٠٦ليسانس حقوقعمرو سليمان منصور إبراهيم٢٣
١٩٨٧/٠٣/٠٦ليسانس حقوقعمرو سمير سيد محمد السيد٢٤
١٩٨٤/١٢/٠٨حاسبات ومعلوماتعمرو سيد محمد انور٢٥
١٩٩١/١١/٠٧حاسبات ومعلوماتعمرو شريف محمود٢٦
١٩٨٥/١١/١٥خدمه اجتماعيةعمرو شوقى عبد الهادى عمر٢٧

صفحة ٢٦٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٧/١٢/٠٧ليسانس حقوقعمرو صالح احمد احمد٢٨
١٩٩٤/٠١/١٢بكالوريوس تجارةعمرو صالح عبد الرحيم متولى٢٩
١٩٨٦/١٠/٢٨خدمه اجتماعيةعمرو طه احمد فرج٣٠
١٩٨٤/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةعمرو عارف صفوت وهبى٣١
١٩٨٩/٠٢/٠١ليسانس حقوقعمرو عبد الشافي عنتر السيد٣٢
١٩٨٣/٠٢/٢١خدمه اجتماعيةعمرو عبد العزيز عبد الشهيد٣٣
١٩٨٧/٠٨/١٠خدمه اجتماعيةعمرو عبد العظيم احمد محمد٣٤
١٩٨٧/٠٦/٢٩ليسانس حقوقعمرو عبد الاله محمد عبد الاله٣٥
١٩٩١/٠٢/٢٣ليسانس حقوقعمرو عبد اللطيف احمد عبد السميع٣٦
١٩٩٣/٠٩/٠٨ليسانس حقوقعمرو عبد هللا الجزار٣٧
١٩٨٩/٠٨/٠٣خدمه اجتماعيةعمرو عبد هللا محمد ابو دالل٣٨
١٩٨٥/١٢/١٣خدمه اجتماعيةعمرو عبد هللا محمد محمد٣٩
١٩٨٩/٠٣/٠٥حاسبات ومعلوماتعمرو عبد المقصود عبد التواب٤٠
١٩٩٢/٠٤/١٥حاسبات ومعلوماتعمرو عزت محمد٤١

صفحة ٢٦٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٨/١١/٣٠حاسبات ومعلوماتعمرو عصام السيد١
١٩٩٠/١٢/٠١ليسانس حقوقعمرو عصام محمود محمد٢
١٩٨٣/٠٧/٢٩بكالوريوس تجارةعمرو على ابراهيم عبد الخالق٣
١٩٨٥/٠٧/١٠حاسبات ومعلوماتعمرو علي عبدالظاهر٤
١٩٩٢/٠٢/١٣حاسبات ومعلوماتعمرو عماد حسن٥
١٩٩٢/٠٦/٠١ليسانس حقوقعمرو عمر عبد العزيز السيد٦
١٩٩٠/٠٦/٢٧ليسانس حقوقعمرو فؤاد محمد أبو العباس٧
١٩٨٧/١٠/٠١ليسانس حقوقعمرو فهمي عبد الراضي احمد٨
١٩٨٩/١٢/١١ليسانس حقوقعمرو كاظم عز الدين محمد٩

١٩٨٧/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةعمرو كمال حسين عبد المجيد١٠
١٩٩٣/٠٩/١٦ليسانس حقوقعمرو مجدي على مشعل١١
١٩٨٩/١٠/١١نظم معلوماتعمرو مجدى محمد عبد الرحمن١٢
١٩٨٩/٠٩/٠٣ليسانس حقوقعمرو محسن محمد احمد١٣
١٩٨٩/٠٥/٠١خدمه اجتماعيةعمرو محمد ابراهيم قطب١٤
١٩٨٩/٠٣/٠١نظم معلوماتعمرو محمد ابو الحمد احمد١٥
١٩٩١/٠١/١٧حاسبات ومعلوماتعمرو محمد ابو سلطان١٦
١٩٩٠/١١/١٠ليسانس حقوقعمرو محمد احمد إبراهيم١٧
١٩٨٦/٠٣/٢٦ليسانس حقوقعمرو محمد احمد محمد١٨
١٩٩٣/٠٣/١٧حاسبات ومعلوماتعمرو محمد السيد١٩
١٩٨٨/٠٧/١٦ليسانس حقوقعمرو محمد الغندور عباس٢٠
١٩٩١/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةعمرو محمد سعيد حسن٢١
١٩٩٠/٠٨/٢٩ليسانس حقوقعمرو محمد سمير فتحي تهامى٢٢
١٩٨٤/٠٥/٣٠ليسانس حقوقعمرو محمد صالح الدين محمد محمد٢٣
١٩٨٣/١١/٠٥ليسانس حقوقعمرو محمد عبد البديع عبد الناصر٢٤
١٩٨٨/٠١/٠٩ليسانس حقوقعمرو محمد عبد الحفيظ٢٥
١٩٨٣/٠٣/١٩ليسانس حقوقعمرو محمد عبد العاطى السيد٢٦
١٩٨٦/١١/٠٢ليسانس حقوقعمرو محمد عبد اللطيف على٢٧

صفحة ٢٦٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٢/٠٨/٠١ليسانس حقوقعمرو محمد عبد المرضى سالمه٢٨
١٩٩٣/٠٦/٢٥ليسانس حقوقعمرو محمد عبد المنعم محمد٢٩
١٩٨٦/٠٦/٠٤لغات و ترجمهعمرو محمد عبد الهادى على٣٠
١٩٨٧/١٢/٢٢خدمه اجتماعيةعمرو محمد محمد ابراهيم٣١
١٩٨٧/٠٦/٠٦ليسانس حقوقعمرو محمد محمد محمود احمد٣٢
١٩٨٧/٠٧/٢٢ليسانس حقوقعمرو محمد محمود عفيفى٣٣
١٩٩٢/٠٣/٢٣خدمه اجتماعيةعمرو محمد ياسين حسن٣٤
١٩٨٩/٠٩/٢٨خدمه اجتماعيةعمرو محمد يونس عبد هللا٣٥
١٩٨٩/٠٨/٠١ليسانس حقوقعمرو محمود على عطية٣٦
١٩٨٩/٠٨/١٦زراعةعمرو مصطفي سعيد عبدالعزيز٣٧
١٩٩٠/٠٣/٢١زراعةعمرو مصطفي عبدالمعز٣٨
١٩٩١/١٢/٢٨ليسانس حقوقعمرو ممدوح عبد الحميد سليم٣٩
١٩٨٣/٠٢/١٩ليسانس ادابعمرو ممدوح عبد الرحمن٤٠
١٩٨٧/٠٢/٢٤ليسانس حقوقعمرو ممدوح محمد محمد سليم٤١

صفحة ٢٦٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٨/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةعمرو منير احمد محمد١
١٩٨٥/٠٢/١١ليسانس حقوقعمروفاروق محمد أبو الفتوح٢
١٩٩١/٠٧/٢٦ليسانس حقوقعهد محمد هاشم محمد٣
١٩٩٠/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةعويس ماهر عويس٤
١٩٨٥/٠٣/٠٣حاسبات ومعلوماتعيد رافت عيد٥
١٩٨٥/٠٨/٣٠ليسانس حقوقعيد نادى رجب على٦
١٩٨٨/٠٤/٣٠زراعةغادة السيد كامل محمد٧
١٩٨٨/٠١/٣٠ليسانس ادابغادة سمير احمد محمد٨
١٩٩٢/٠٦/١٥ليسانس ادابغادة عضام محمد٩

١٩٨٤/٠١/٠٨دراسات انسانيةغادة على امين على١٠
١٩٨٣/١٠/٢٧تربيةغادة محمد حسن١١
١٩٩٢/٠٤/٢٢ليسانس ادابغاده ابراهيم امين ابراهيم١٢
١٩٩١/٠١/١٢لغات و ترجمهغاده احمد عبد الموجود١٣
١٩٩٠/٠٣/١٣حاسبات ومعلوماتغاده جالل محمد عفيفى١٤
١٩٨٥/١٢/٢٨خدمه اجتماعيةغاده خيرى عرابى١٥
١٩٩٢/٠٩/٢٢خدمه اجتماعيةغاده رجب ابو الحويد١٦
١٩٩٠/٠٩/٠٦ليسانس حقوقغاده شوقى محمد محمود عمران١٧
١٩٩٤/٠١/٠٣بكالوريوس تجارةغاده عالء الدين عبد هللا١٨
١٩٩١/٠٦/١٢ليسانس حقوقغاده مجدى عبد العزيز طاهر١٩
١٩٩١/١٠/١٢ليسانس حقوقغاده محمد على حسانين٢٠
١٩٨٨/٠١/١٠نظم معلوماتغاده ياسر محمد حسين٢١
١٩٨٧/١٠/٢٢بكالوريوس تجارةغدير احمد مصطفى سيف الدين٢٢
١٩٩١/٠٣/١٠نظم معلوماتغدير سامح نبيل على٢٣
١٩٩٢/٠٣/٣٠السنغدير طارق زكريا مرقص٢٤
١٩٩١/٠٩/٢٨ليسانس حقوقغدير عاطف شريف محمد شريف٢٥
١٩٨٣/٠٧/٢٠خدمه اجتماعيةفؤاد احمد ياقوت مشالى٢٦
١٩٩١/٠٥/٢٩خدمه اجتماعيةفؤاد سيد فؤاد سيد٢٧

صفحة ٢٦٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٨/١٠/٠١ليسانس حقوقفؤاد عبد المجيد فؤاد احمد٢٨
١٩٨٦/١٠/٠١ليسانس حقوقفؤاد فاروق عبد الوهاب٢٩
١٩٩٠/٠٢/٢٧ليسانس حقوقفؤاد محمد عبد الجواد حبيشى٣٠
١٩٩٢/١١/١٤ليسانس حقوقفاتن جالل عزاز احمد عز الليل٣١
١٩٨٩/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةفاتن شوقى محمود على٣٢
١٩٨٧/١٠/٠١ليسانس حقوقفاتن عثمان على بكر٣٣
١٩٩٣/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةفاتن عطا حلمى على٣٤
١٩٨٧/٠٨/٠٤ليسانس حقوقفاتن مجدي عبد الرحيم عبد الرحمن٣٥
١٩٩١/١٢/٢٨ليسانس حقوقفاتن محمد جمال الدين٣٦
١٩٨٨/٠١/٠١خدمه اجتماعيةفاتن محمد عبد المجيد محمود٣٧
١٩٨٦/١٢/٢١حاسبات ومعلوماتفادي طلعت توفيق٣٨
١٩٨٦/٠٦/٣٠ليسانس حقوقفادى عبد المنعم احمد احمد٣٩
١٩٩١/٠٨/٢١ليسانس حقوقفادى فتحي عزيز رياض٤٠
١٩٩٢/٠١/٠٧ليسانس حقوقفادى ماهر يسى حنين٤١

صفحة ٢٧٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٧/٠٩/٠٤بكالوريوس تجارةفادى محسن بشرى فهيم١
١٩٨٧/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةفاروق صالح مجاهد٢
١٩٩٠/٠٧/١٤حاسبات ومعلوماتفاروق ممدوح فاروق٣
١٩٩١/٠٨/٠١ليسانس حقوقفاطمة إسماعيل محمد إسماعيل٤
١٩٨٦/٠٨/١٦ليسانس حقوقفاطمة احمد عبد المعطى احمد٥
١٩٨٩/٠١/٠١خدمه اجتماعيةفاطمة الزهراء أنور حسن على٦
١٩٩١/٠٧/٢٨خدمه اجتماعيةفاطمة الزهراء عبد السالم محمد٧
١٩٨٧/٠٤/١١خدمه اجتماعيةفاطمة الزهراء محمد شيبه٨
١٩٨٨/٠١/٠٢ليسانس ادابفاطمة جمعه مبروك محمد٩

١٩٨٥/٠٦/٢٥زراعةفاطمة حسين محمد سيف الدين١٠
١٩٨٧/١١/١٤ليسانس حقوقفاطمة خالد عبد العال١١
١٩٨٦/٠٣/٢٣حاسبات ومعلوماتفاطمة رمضان فتحي١٢
١٩٨٣/٠٤/١٧ليسانس حقوقفاطمة سمير إبراهيم إبراهيم١٣
١٩٩١/٠٧/٠٨دراسات انسانيةفاطمة عادل فهمى١٤
١٩٩٣/٠٧/١٧ليسانس حقوقفاطمة عبد هللا الصاوي أمين١٥
١٩٩٣/٠١/٣٠ليسانس حقوقفاطمة مجدي عز الدين١٦
١٩٩١/١٢/٠١ليسانس ادابفاطمة محمد بدر على١٧
١٩٨٣/١١/٠٨ليسانس ادابفاطمة محمد رمضان مجاهد١٨
١٩٩٢/٠٢/٢٢ليسانس حقوقفاطمة محمد سيد محمد خليل١٩
١٩٨٣/١٢/٢٣زراعةفاطمة محمد عبدالمنعم ابراهيم٢٠
١٩٩١/٠٨/٠١ليسانس حقوقفاطمة محمود محمد احمد أبو السعود٢١
١٩٨٧/٠٧/٠١ليسانس ادابفاطمة محمود محمد طنطاوى٢٢
١٩٨٥/٠٩/١٥ليسانس ادابفاطمة مصطفى احمد صالح٢٣
١٩٩١/١١/٢٠خدمه اجتماعيةفاطمه احمد على حسنين٢٤
١٩٨٤/١٠/٠١ليسانس حقوقفاطمه الدسوقى الشربينى الدسوقى٢٥
١٩٩٣/٠٤/١٦ليسانس حقوقفاطمه الزهراء السيد عبد اللطيف٢٦
١٩٨٥/٠٨/٠٦ليسانس حقوقفاطمه الزهراء رفعت حامد٢٧

صفحة ٢٧١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٨/٠٨/٢٩خدمه اجتماعيةفاطمه الزهراء عالء احمد٢٨
١٩٩٠/٠٣/٢٥خدمه اجتماعيةفاطمه الزهراء محمد عبد الغنى٢٩
١٩٨٥/٠٣/١٠ليسانس حقوقفاطمه المتولى عبده مصطفى٣٠
١٩٨٧/١١/١٦خدمه اجتماعيةفاطمه جمال عبد العليم٣١
١٩٨٦/٠٨/٠٩خدمه اجتماعيةفاطمه حامد محمود محمد٣٢
١٩٨٣/٠٦/٠٣ليسانس حقوقفاطمه حسن عبد الغنى جاب هللا٣٣
١٩٩١/١٠/٠١ليسانس حقوقفاطمه خالد نصر سيد٣٤
١٩٨٥/٠١/٠١تربيةفاطمه زكريا عبده مدنى٣٥
١٩٨٩/١٢/٠١تربيةفاطمه سعد السيد على٣٦
١٩٩١/٠٣/٠٥ليسانس حقوقفاطمه عادل محمد سيد٣٧

صفحة ٢٧٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩١/٠٤/٢٣ليسانس حقوقفاطمه عاطف عبد الحافظ محمد١
١٩٩٣/٠٨/١٠السنفاطمه عبد الرحمن سعيد حسن٢
١٩٩٣/٠٧/٢٥ليسانس حقوقفاطمه عبد الصبور السيد عطوه٣
١٩٨٨/٠٥/١٩ليسانس حقوقفاطمه عبد العليم محمد موسى٤
١٩٨٩/١٢/٠٣ليسانس حقوقفاطمه على مسعد على٥
١٩٨٩/٠٢/٠٩خدمه اجتماعيةفاطمه فاروق على احمد٦
١٩٨٩/١٢/١٨خدمه اجتماعيةفاطمه محمد احمد عوده٧
١٩٨٥/١٠/٠٢ليسانس حقوقفاطمه محمد اصنعى راضى مقلد٨
١٩٨٣/٠١/٠١ليسانس حقوقفاطمه محمد السعيد الشارود٩

١٩٩٠/٠٧/٢٧ليسانس ادابفاطمه محمد حسان محمد١٠
١٩٨٩/٠١/١٦ليسانس حقوقفاطمه محمد عبد العاطى طلبه١١
١٩٩٣/٠١/٢٩خدمه اجتماعيةفاطمه محمد محمد محمد١٢
١٩٨٤/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةفاطمه محمد محمود محمد١٣
١٩٩٠/٠٨/١٨خدمه اجتماعيةفاطمه محمود محمد السيد١٤
١٩٩٣/٠١/٢٢ليسانس حقوقفاطمه مصطفى احمد على١٥
١٩٩٢/٠١/٢٥ليسانس حقوقفاطمه ناجح محمد حسن١٦
١٩٩٢/٠٩/١٦ليسانس حقوقفاطمه نبيل السيد١٧
١٩٩٢/٠٨/٠١ليسانس حقوقفاطمه يسرى محمد النبوى١٨
١٩٩٠/٠١/٠١ليسانس حقوقفايزة عبد الوهاب سحيم حسن١٩
١٩٩١/٠٦/١٧بكالوريوس تجارةفتحى انور فهمى مسعود٢٠
١٩٨٦/١٠/٠٦حاسبات ومعلوماتفتحى جمال محمود٢١
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقفتحي حسين محمد عبد الوهاب٢٢
١٩٨٩/٠٩/١١حاسبات ومعلوماتفتحي رمضان محمد٢٣
١٩٨٣/١٢/٠١زراعةفتحي زارع قطب حسين٢٤
١٩٩٢/٠٤/٠١ليسانس حقوقفتحي عبد المعطى محمد احمد٢٥
١٩٨٧/٠٣/١١ليسانس حقوقفتحي فوزي عبد الوهاب٢٦
١٩٩٠/١٠/٢٦خدمه اجتماعيةفتحي محمد فتحي عبد الفتاح٢٧

صفحة ٢٧٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/١١/٠١حاسبات ومعلوماتفتحي نبيل فتحي٢٨
١٩٩١/٠٥/٢٢ليسانس حقوقفرج عبد الوهاب فرج مراد٢٩
١٩٨٨/٠٤/٠٦خدمه اجتماعيةفرح فاروق احمد حلمى٣٠
١٩٩٣/٠١/٠١بكالوريوس تجارةفلایر فتحى برهامى احمد٣١
١٩٩٢/٠٣/٠٢ليسانس حقوقفريد سليم فريد سليم٣٢
١٩٨٥/٠٩/٢٦حاسبات ومعلوماتفريدة عبدالرازق عليوة٣٣
١٩٩٣/٠٨/٠٧السنفريده ابراهيم محمد عبد القادر٣٤
١٩٨٩/٠٤/٠٥زراعةفهد اسعد خليفة٣٥
١٩٨٥/٠٨/١٥ليسانس حقوقفهمي جمال فهمي عيد٣٦
١٩٨٩/٠٤/١٧خدمه اجتماعيةفهمي سيد فهمي يوسف٣٧
١٩٨٣/١٢/٠١لغات و ترجمهفهمى على محمد متولى٣٨
١٩٨٧/٠٤/٢٥حاسبات ومعلوماتفوزى ابو المجد عبد المحسن٣٩
١٩٩٠/٠٥/٢٩ليسانس حقوقفوزي محمد فوزي حامد٤٠
١٩٩١/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماتفوزية صالح حسين٤١

صفحة ٢٧٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٧/٠٧/٠٥ليسانس حقوقفوزية محمود عبد المجيد عبد الوهاب١
١٩٨٦/٠٧/٢٥ليسانس حقوققمر إبراهيم عبد الواحد طنطاوى٢
١٩٨٨/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةقنديل رياض قنديل سيد٣
١٩٨٩/٠٣/٠٩خدمه اجتماعيةكاترين نبيل ينى فام٤
١٩٨٥/٠٥/٠٨خدمه اجتماعيةكامل ممدوح كامل عبد الرحيم٥
١٩٩٠/٠٧/١٨ليسانس حقوقكرم السمان محمد محمد منصور٦
١٩٩٠/٠٢/٢٦ليسانس حقوقكرم سعد على عبد الخالق٧
١٩٨٧/٠٣/٠١خدمه اجتماعيةكرم يوسف على عسكر٨
١٩٨٨/٠١/١٠ليسانس حقوقكريستين رأفت اسعد عبد الملك٩

١٩٨٨/١١/٠١ليسانس حقوقكريستين رضا فهمى اندراوس١٠
١٩٨٩/١٠/٣١السنكريستين زخارى اديب١١
١٩٨٦/٠٦/٢٨السنكريستين شريف راجى١٢
١٩٩٠/٠١/٠٤ليسانس حقوقكريستين صفوت لمعى عازر١٣
١٩٨٩/١١/٠٢ليسانس حقوقكريستين نعيم اسطفانوس سيفين١٤
١٩٩٠/١٠/٠١ليسانس حقوقكريم إسماعيل محمد حسن١٥
١٩٨٨/٠٤/٢٥ليسانس حقوقكريم أمين سيد عبد هللا١٦
١٩٨٣/٠٦/٠٥ليسانس حقوقكريم أمين ضاحى أمين١٧
١٩٨٨/٠٣/٢٦ليسانس حقوقكريم أنور فتحي مرزوق١٨
١٩٨٩/٠٢/١٤خدمه اجتماعيةكريم ابو بكر عبد القادر١٩
١٩٨٨/٠٩/٢٧حاسبات ومعلوماتكريم احمد السعيد٢٠
١٩٨٩/١١/١٦ليسانس حقوقكريم احمد رشاد محمود٢١
١٩٩٢/١١/٢٦ليسانس حقوقكريم احمد شوقي محمد خديوى٢٢
١٩٨٩/٠٤/٢٣ليسانس حقوقكريم احمد طه٢٣
١٩٨٩/١٢/٠١ليسانس حقوقكريم احمد فرج السعدنى٢٤
١٩٨٧/٠٣/٢٩ليسانس حقوقكريم احمد كمال الدين٢٥
١٩٩٢/٠٧/٢٠ليسانس حقوقكريم احمد محمد محمود٢٦
١٩٨٩/٠٤/٠٥ليسانس حقوقكريم احمد مصطفى السيد٢٧

صفحة ٢٧٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٨/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةكريم اكرم نجيب عبد الحليم٢٨
١٩٨٧/٠٤/٢١ليسانس حقوقكريم الدين محمد حسن٢٩
١٩٩٣/٠٢/١١ليسانس حقوقكريم السيد عبد الحميد الشحات٣٠
١٩٨٧/٠١/١٨خدمه اجتماعيةكريم السيد مصطفى٣١
١٩٩١/٠٥/٢٠السنكريم جمال حسن مهدى٣٢
١٩٩٢/٠٣/٠٢ليسانس حقوقكريم جمال سالمه سيد٣٣
١٩٨٨/٠٢/٠٢ليسانس ادابكريم جمال سيد٣٤
١٩٨٨/١٢/٠٨ليسانس حقوقكريم جمال محمد عبد هللا٣٥
١٩٩١/١١/٢٢بكالوريوس تجارةكريم جوهر يوسف فلتس٣٦
١٩٩٠/٠٣/٢٦حاسبات ومعلوماتكريم حامد محمود٣٧
١٩٨٧/٠٥/٢٤نظم معلوماتكريم حربى محمد ابرام٣٨
١٩٩٣/٠٥/١١ليسانس حقوقكريم حسن بدرى سيد٣٩
١٩٨٩/٠٨/٠٩حاسبات ومعلوماتكريم حسين احمد محمد٤٠
١٩٩٠/١٢/١٥نظم معلوماتكريم حسين صالح صالح٤١

صفحة ٢٧٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٨/٠٦/١٨حاسبات ومعلوماتكريم حسين عبيد محمد١
١٩٩٠/٠٣/٠٧خدمه اجتماعيةكريم حمدى احمد فهمى٢
١٩٨٨/٠٨/١٥بكالوريوس تجارةكريم حمدى سعيد عبد السالم٣
١٩٨٨/١٠/٢٢خدمه اجتماعيةكريم خالد عبد الحميد امين٤
١٩٨٩/٠٧/١٧حاسبات ومعلوماتكريم خليل احمد٥
١٩٨٨/٠٩/٠٣ليسانس حقوقكريم رمضان محمد إبراهيم٦
١٩٩٠/٠٧/٢٣خدمه اجتماعيةكريم زكريا محمود إسماعيل٧
١٩٨٣/٠٧/٠٨حاسبات ومعلوماتكريم سامي عبدالعظيم٨
١٩٨٦/٠٢/٠٩ليسانس حقوقكريم سعيد سيد حجاج٩

١٩٨٧/٠٥/٢٣نظم معلوماتكريم سعيد محمد حسن١٠
١٩٩١/٠٤/١٠ليسانس حقوقكريم سمير توفيق احمد١١
١٩٨٧/١١/٠٥ليسانس ادابكريم سميررمضان رمضان١٢
١٩٨٩/٠٤/٠٤ليسانس حقوقكريم سيد البيلى محمد١٣
١٩٩١/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةكريم سيد محمد حسن١٤
١٩٨٤/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةكريم سيد محمد سيد١٥
١٩٩١/١٠/٠١ليسانس حقوقكريم سيد يوسف محمد١٦
١٩٩١/٠٦/٠١ليسانس حقوقكريم شاهين رمضان شاهين١٧
١٩٨٩/٠٢/٠٥خدمه اجتماعيةكريم شريف محمد١٨
١٩٩١/٠٦/٠٦ليسانس ادابكريم صالح الدين رمضان سعد الدين١٩
١٩٨٥/٠٧/١٦ليسانس حقوقكريم صالح الدين محمد عوض٢٠
١٩٨٨/٠٦/١٢بكالوريوس تجارةكريم صالح حسين عبد العاطى٢١
١٩٨٦/٠٨/٠١خدمه اجتماعيةكريم طلعت سيد مرسى٢٢
١٩٩٠/٠٧/١٦خدمه اجتماعيةكريم عادل السيد عثمان٢٣
١٩٨٤/٠٤/٠٦خدمه اجتماعيةكريم عادل سعد زغلول٢٤
١٩٩٠/١٢/٠٩ليسانس حقوقكريم عادل مرسى عبد الحليم٢٥
١٩٩٠/١١/١٧خدمه اجتماعيةكريم عاطف عبد المنعم حسين٢٦
١٩٩١/٠٤/٠٥ليسانس حقوقكريم عاطف على محروس٢٧

صفحة ٢٧٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٩/٠٧/٢٢ليسانس حقوقكريم عبد التواب والى عبد التواب٢٨
١٩٩١/٠٧/٠٨ليسانس حقوقكريم عبد الرحمن أمين على٢٩
١٩٨٨/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةكريم عبد العظيم عراقى٣٠
١٩٩٢/٠١/٣٠ليسانس حقوقكريم عبد القوى محمد فراج٣١
١٩٨٩/٠٢/٢١ليسانس ادابكريم عبد اللطيف ابو الغيط٣٢
١٩٨٧/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةكريم عبده عبد المؤمن نصر٣٣
١٩٩١/٠٣/١٧ليسانس حقوقكريم عالء عبد النبي سالم٣٤
١٩٨٥/٠٧/٢٩نظم معلوماتكريم على اسماعيل٣٥
١٩٨٣/٠٨/٠٤ليسانس حقوقكريم على حسن عباده٣٦
١٩٩٠/٠٣/٢٤ليسانس حقوقكريم عمرو احمد محمد٣٧
١٩٩٠/٠٩/١٥ليسانس حقوقكريم عيسى مختار عيسى٣٨
١٩٨٩/١١/١٨ليسانس حقوقكريم فارس عبد الحليم كامل٣٩
١٩٩٣/٠٩/٠٢ليسانس حقوقكريم فتحي عبد الصبور محمد٤٠
١٩٩٠/٠٧/٠٨لغات و ترجمهكريم كمال الدين حسين٤١

صفحة ٢٧٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠٤/٠١ليسانس حقوقكريم محمد إبراهيم السيد١
١٩٩٣/٠٩/٠٥حاسبات ومعلوماتكريم محمد احمد٢
١٩٩٣/٠٨/١٤بكالوريوس تجارةكريم محمد احمد ابراهيم٣
١٩٨٩/٠٧/١٦ليسانس حقوقكريم محمد احمد حسين صالح٤
١٩٨٨/٠٩/٠٥ليسانس ادابكريم محمد السيد عبد العزيز٥
١٩٨٧/٠٦/١٥نظم معلوماتكريم محمد المهدى عبد الرحمن٦
١٩٨٧/٠٤/١٢حاسبات ومعلوماتكريم محمد انور ابراهيم٧
١٩٨٥/٠١/٢٦ليسانس ادابكريم محمد شعبان٨
١٩٩٠/٠٢/١٧خدمه اجتماعيةكريم محمد صالح حنفي٩

١٩٩١/٠٨/١٩حاسبات ومعلوماتكريم محمد عادل١٠
١٩٩١/٠١/٠١بكالوريوس تجارةكريم محمد عادل حلمى عفيفى١١
١٩٨٨/٠٩/٠٦حاسبات ومعلوماتكريم محمد عبد الحميد١٢
١٩٩٢/١١/١٧ليسانس حقوقكريم محمد عبد الفتاح بكر١٣
١٩٨٧/٠٧/٢٥ليسانس حقوقكريم محمد عبد اللطيف عقل١٤
١٩٩١/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةكريم محمد فاروق محمد١٥
١٩٩٢/١٢/١٨نظم معلوماتكريم محمد كامل بيومى١٦
١٩٩٢/٠٥/٠٢ليسانس حقوقكريم محمد محمد عرفان١٧
١٩٨٤/١٠/٠١تربيةكريم محمد محمد يوسف١٨
١٩٨٨/٠٧/٠٨ليسانس حقوقكريم محمد مدحت عبد اللطيف١٩
١٩٩٠/٠١/١٩حاسبات ومعلوماتكريم محمد يحى ابراهيم٢٠
١٩٨٩/٠٨/٢٢لغات و ترجمهكريم محمود احمد الحسينى٢١
١٩٩٣/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةكريم محمود السيد على٢٢
١٩٩٠/٠٣/٢٤ليسانس حقوقكريم محمود على على٢٣
١٩٨٧/٠٦/١٤ليسانس حقوقكريم محمود محمد نصر الدين٢٤
١٩٨٩/٠٣/٠٤بكالوريوس تجارةكريم محمود محى الدين٢٥
١٩٩٠/٠٧/٠٦ليسانس حقوقكريم محي الدين عبد اللطيف٢٦
١٩٨٤/٠٨/١٧ليسانس حقوقكريم مصطفى عبد العزيز عبده٢٧

صفحة ٢٧٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٣/٠٢/٢٥ليسانس حقوقكريم مصطفى مصطفى محمد٢٨
١٩٨٩/٠٦/٢٤بكالوريوس تجارةكريم ممدوح محمد محمد٢٩
١٩٨٨/١١/٢٦ليسانس حقوقكريم منصور عبد الكريم سيد٣٠
١٩٩٤/٠٢/٢٠نظم معلوماتكريم نبيل رزق حسن٣١
١٩٨٧/٠٣/٠٦نظم معلوماتكريم يوسف يونس عبد البارى٣٢
١٩٨٤/٠٦/١٨خدمه اجتماعيةكريمان حسين طارق عبد العزيز٣٣
١٩٩٠/٠٢/١٤ليسانس حقوقكريمان عابد محمد عابد٣٤
١٩٩٣/٠١/١٧ليسانس ادابكريمان عادل محمود حسن٣٥
١٩٨٨/٠٨/٠٥ليسانس حقوقكريمان نبيل محمد المهدي العطار٣٦
١٩٩٢/٠٨/١٠ليسانس حقوقكريمه حسنى محمد احمد فرغلى٣٧
١٩٩٢/١٢/٠١ليسانس حقوقكريمه ربيع يوسف الطاهر٣٨
١٩٨٦/٠٦/١٨حاسبات ومعلوماتكمال اسكندر كمال٣٩
١٩٨٨/٠١/٠٨ليسانس حقوقكمال عبد العزيز كمال محمد٤٠
١٩٨٩/٠٤/٠١خدمه اجتماعيةكمال عصام الدين محمد٤١

صفحة ٢٨٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩١/٠٦/٢٦خدمه اجتماعيةكمال محمد كمال احمد١
١٩٨٩/٠٨/١٩خدمه اجتماعيةكيرلس إبراهيم حبيب٢
١٩٩٢/٠٩/١٥بكالوريوس تجارةكيرلس بولس وهيب بالمون٣
١٩٩٣/٠٨/٣١علومكيرلس سمير مسعد٤
١٩٨٦/٠٤/١٧نظم معلوماتلؤى الدين وجدى احمد٥
١٩٨٦/٠٣/٢٢حاسبات ومعلوماتلؤي حنفي محمود٦
١٩٩٢/٠٤/١٤ليسانس حقوقلؤى محمد جمال الدين محمد٧
١٩٩٠/١٠/٠٨حاسبات ومعلوماتلؤى وحيد طه٨
١٩٨٨/٠٩/٢٩ليسانس حقوقالرا دسوقي عبد الفتاح٩

١٩٩٣/٠٩/١٢ليسانس حقوقالميس احمد المبتولى محمد١٠
١٩٩٢/١٠/٣٠ليسانس حقوقالميس محمد امين فهمى١١
١٩٨٨/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةلبنى احمد حسن على١٢
١٩٨٣/٠٣/٣٠ليسانس حقوقلبنى عبد العزيز عبد العزيز رمضان١٣
١٩٩٢/٠١/٠٥خدمه اجتماعيةلبنى محمد ابراهيم عبد الحميد١٤
١٩٩١/٠١/٠٩ليسانس حقوقلطيفه محمد عبد العليم امام عبد العال١٥
١٩٨٣/٠١/١٦حاسبات ومعلوماتلمياء ابراهيم عبد العظيم١٦
١٩٨٨/٠٢/٢٥خدمه اجتماعيةلمياء احمد محمد١٧
١٩٩٢/١١/٠١خدمه اجتماعيةلمياء شريف احمد محمود١٨
١٩٨٨/١١/٢٠ليسانس حقوقلمياء يحيى على أبو طالب١٩
١٩٨٩/٠٧/٣١ليسانس ادابلمياء يوسف كمال٢٠
١٩٨٤/٠٣/١٢خدمه اجتماعيةلمياء يوسف يوسف٢١
١٩٨٦/٠٣/٣١ليسانس ادابلميس محمد كمال٢٢
١٩٨٦/١٢/٠٩خدمه اجتماعيةلوسى فريد كريم عطا هللا٢٣
١٩٨٦/٠٣/٢٣ليسانس حقوقليلى محمد عبد الرسول٢٤
١٩٩٠/١١/٢٥خدمه اجتماعيةليلى وحيد كامل احمد٢٥
١٩٩٠/٠٤/٢٦ليسانس حقوقمؤمن إيهاب مصطفى٢٦
١٩٨٩/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارةمؤمن ابراهيم عبد العظيم محمد٢٧

صفحة ٢٨١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/٠٢/٠٩ليسانس حقوقمؤمن حسن إبراهيم مدبولى٢٨
١٩٨٨/١١/١٠ليسانس حقوقمؤمن حسين جالل بخيت٢٩
١٩٨٧/٠٤/٢٦ليسانس حقوقمؤمن حسين شوقي كامل٣٠
١٩٩٠/٠٩/٢٥السنمؤمن ربيعى عبد الفتاح٣١
١٩٨٦/٠٧/١٣ليسانس حقوقمؤمن سعيد محمد محمد٣٢
١٩٨٦/٠٨/٢٨ليسانس حقوقمؤمن صبحي سعيد محمد٣٣
١٩٨٨/٠٥/٢٢خدمه اجتماعيةمؤمن عاطف سعد حسن٣٤
١٩٨٦/٠٧/٢٠نظم معلوماتمؤمن عباس مصطفى٣٥
١٩٨٩/٠٦/٢٨ليسانس حقوقمؤمن على محمد عبد الحميد٣٦
١٩٩١/١٢/٠٤ليسانس حقوقمؤمن فتحي عليوه زايد٣٧
١٩٩١/٠٩/١٠ليسانس حقوقمؤمن محمد احمد عبد اللطيف٣٨
١٩٩١/٠٩/١٠ليسانس حقوقمؤمن محمد احمد عبد اللطيف٣٩
١٩٨٦/٠٨/١٨خدمه اجتماعيةمؤمن محمود خليل محمد٤٠
١٩٩١/١٠/١٥ليسانس حقوقمؤمن مصطفى عباس قابيل٤١

صفحة ٢٨٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٣/١١/٣٠ليسانس حقوقماجد جرجس إبراهيم رزق١
١٩٨٩/٠١/٢٩ليسانس حقوقماجد عطا عفيفي عبد الحليم٢
١٩٨٣/٠٢/١٩بكالوريوس تجارةماجد فؤاد احمد محمد٣
١٩٨٣/٠٨/٢٤ليسانس حقوقماجد كمال عبد الحميد حسن٤
١٩٩٢/٠٣/٢١ليسانس حقوقماجد محمد صبحى احمد٥
١٩٨٧/١٠/٢٩زراعةماجد محمد علي طه٦
١٩٨٨/٠٨/٠٨نظم معلوماتماجد معروف محمود محمود٧
١٩٨٥/٠٨/١٠خدمه اجتماعيةماجد موسى خيرى عطية هللا٨
١٩٩٠/٠٤/١٧ليسانس ادابماجد ندهى فكرى حكيم٩

١٩٨٩/١٢/١٦بكالوريوس تجارةماجده عبد هللا محمد عبد اللطيف١٠
١٩٨٣/١١/١٥ليسانس حقوقماجده محمد عبد العليم نصار١١
١٩٩٠/٠٨/٠١ليسانس حقوقماجى محمد عفيفي محمود١٢
١٩٩٢/١٠/١٥ليسانس حقوقماجي محمد محمد عبد الخالق١٣
١٩٨٦/١٠/١٩ليسانس حقوقمادلين سامح زكا سليمان١٤
١٩٨٦/١١/٢١حاسبات ومعلوماتمارجريت صبحي جرجس١٥
١٩٩١/٠٤/٢١ليسانس حقوقمارسيل ادوار مالك١٦
١٩٨٩/٠٢/١٤ليسانس ادابمارسيل ثروت وليم مجلع١٧
١٩٨٧/١١/٠٥خدمه اجتماعيةمارسيل عادل برسوم١٨
١٩٩٠/١٠/٢٤ليسانس حقوقمارك عصام وديع نسيم١٩
١٩٩٢/٠٦/٠٨بكالوريوس تجارةمارك ماهر يوسف عزيز٢٠
١٩٨٦/١٠/٠٨ليسانس حقوقمارلين فخرى محروس بطرس٢١
١٩٩١/٠٩/١٠ليسانس حقوقمارنيا صبحي حنا عياد٢٢
١٩٨٩/٠٩/٠٤ليسانس حقوقمارنيا ميشيل لويس يعقوب٢٣
١٩٨٦/١١/٠١ليسانس حقوقمارى اندراوس عدلي٢٤
١٩٨٧/٠٢/٢٥ليسانس حقوقمارى صبري عزيز غطاس٢٥
١٩٨٧/١٢/١٦بكالوريوس تجارةمارى عادل عوض عبد المالك٢٦
١٩٨٧/٠٩/٠٩ليسانس حقوقمارى فارس عبده سولایر٢٧

صفحة ٢٨٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٨/١٢/٢٦بكالوريوس تجارةماريا عادل جرجس حنا٢٨
١٩٩٣/٠٦/٠٤حاسبات ومعلوماتماريا منير عزمى٢٩
١٩٨٣/٠٧/٣٠ليسانس ادابماريام عبد السيد ابراهيم توفيق٣٠
١٩٨٨/٠٩/٢٣ليسانس ادابماريان ابراهيم بشرى٣١
١٩٩٠/٠٧/٢١لغات و ترجمهماريان جمال ذكرى٣٢
١٩٩٢/٠١/١٢ليسانس حقوقماريان سمير شاكر سدره٣٣
١٩٩٤/٠١/٠٨ليسانس حقوقماريان صفوت زاخر٣٤
١٩٨٣/١١/٢٠خدمه اجتماعيةماريان فخرى زكى خليل٣٥
١٩٨٤/١٢/٢٧السنماريان مرزوق ابراهيم٣٦
١٩٨٤/١٠/٠١ليسانس حقوقماريان منصف توفيق حنا٣٧
١٩٩٠/١٢/١٨خدمه اجتماعيةماريان نادى لويس مسعد٣٨
١٩٨٦/١١/١٦ليسانس ادابماريانا ادور توفيق٣٩
١٩٩١/٠٩/١٢ليسانس ادابماريز عادل نسيم٤٠
١٩٨٦/٠٥/٠٢ليسانس حقوقماريمان جابر حنا عبد هللا٤١

صفحة ٢٨٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٢/٠٤/١٠ليسانس حقوقمارينا اسعد فوزي رزق١
١٩٩٣/٠٩/١٤ليسانس حقوقمارينا اليكسان شهدى عبد النور٢
١٩٩١/١٠/٠٢ليسانس ادابمارينا جرجس عدلى٣
١٩٩٠/٠٩/٢٦ليسانس ادابمارينا مجدى وديع٤
١٩٨٧/٠٩/٠١ليسانس حقوقمارينا مجدي وديع عبده٥
١٩٨٧/١٠/٠١خدمه اجتماعيةمارينا مظهر وهيب٦
١٩٨٦/٠٩/٠٦ليسانس حقوقماريهام كمال صادق مرسى٧
١٩٩٠/٠٢/٠٩ليسانس حقوقمازن احمد وائل محمود طلبه٨
١٩٩١/٠٩/١٦ليسانس حقوقمازن عاطف السيد إسماعيل٩

١٩٨٨/١١/٠٩بكالوريوس تجارةمازن محمد احمد منصور١٠
١٩٨٣/٠٩/٢٩ليسانس حقوقماهر احمد عوض العيوطى١١
١٩٨٦/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةماهر عبد النبى على غيس١٢
١٩٩٢/٠٣/٠٩ليسانس حقوقماهر فؤاد شكري بشاى١٣
١٩٨٨/٠٩/٢٨ليسانس حقوقماهر كامل إبراهيم عبد الرحمن١٤
١٩٩٢/٠٤/١٢ليسانس حقوقماهر محمد احمد إبراهيم١٥
١٩٩٣/٠٨/٣٠خدمه اجتماعيةماهيتاب احمد سعد١٦
١٩٨٩/٠٩/١٤ليسانس ادابماهيتاب مجدى ابراهيم١٧
١٩٩٢/٠٣/٠١ليسانس حقوقمايسه حنفي محمد على حسانين١٨
١٩٨٧/٠٤/٢٩ليسانس ادابمايسه يس عبد التواب سيد١٩
١٩٨٧/٠٨/١٨ليسانس حقوقمايكل رفعت محروس عطية٢٠
١٩٨٤/٠٧/١١ليسانس حقوقمايكل صموئيل يواقيم ميخائيل٢١
١٩٨٨/٠٩/١٢حاسبات ومعلوماتمايكل فؤاد جرجس٢٢
١٩٩١/٠٢/٢٠ليسانس حقوقمايكل ملك لبان ساكن٢٣
١٩٨٨/١٠/٠٦ليسانس حقوقمايكل ممدوح عبده مرجان٢٤
١٩٩٠/١٢/١٣ليسانس حقوقمايكل منير كمال حنا٢٥
١٩٨٤/٠٧/١٠حاسبات ومعلوماتمايكل نبيل رزق٢٦
١٩٨٦/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةمايكل وجيه شلبى ميخائيل٢٧

صفحة ٢٨٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٦/٠٤/٢٨بكالوريوس تجارةمجاهد صالح مجاهد السيد٢٨
١٩٨٣/٠٨/٠٦زراعةمجدي الدين ممدوح عبدالمحسن٢٩
١٩٨٨/٠٢/١٥حاسبات ومعلوماتمجدى عادل حسين٣٠
١٩٨٩/٠٧/١٣خدمه اجتماعيةمجدى عادل محمد٣١
١٩٨٨/٠٤/٠٣حاسبات ومعلوماتمجدي عبدهللا ابو قوطة٣٢
١٩٨٩/٠٨/١٠خدمه اجتماعيةمجدى على جمال على٣٣
١٩٨٧/٠١/٢١خدمه اجتماعيةمجدي محمد جمال الدين٣٤
١٩٩٠/٠٨/٠١ليسانس حقوقمجدي محمود سعد محمود عبد الدايم٣٥
١٩٨٣/٠٩/٢٣خدمه اجتماعيةمجدى مرعى لوز مرقص٣٦
١٩٨٨/٠٥/١٩ليسانس حقوقمجدي مسعد ميخائيل عبد المالك٣٧
١٩٩٢/٠٧/٢٠ليسانس حقوقمجدي يوسف توفيق ميخائيل٣٨
١٩٩١/١٠/٢٠ليسانس حقوقمحروس سيد محروس إسماعيل٣٩
١٩٨٦/٠٧/٢٠خدمه اجتماعيةمحسن عبد العزيز توفيق٤٠
١٩٨٤/٠٤/٢٤لغات و ترجمهمحسن محمد عبد الوهاب محمد٤١

صفحة ٢٨٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩١/١٠/٢٥ليسانس حقوقمحسن محمود على جابر حسن١
١٩٩٠/٠٥/١٢بكالوريوس تجارةمحسن ناجى على عبد هللا٢
١٩٩٠/٠٢/٠٧ليسانس حقوقمحفوظ على رملى محمد شرف٣
١٩٨٧/٠٥/٣٠ليسانس حقوقمحمد إبراهيم السيد إبراهيم٤
١٩٩١/٠٨/١٢ليسانس حقوقمحمد إبراهيم النبوى محمد على عبد الهادي٥
١٩٩١/٠٩/١٧ليسانس حقوقمحمد إبراهيم امام شلبي٦
١٩٨٣/٠٩/٢١ليسانس حقوقمحمد إبراهيم حامد عبد اللطيف٧
١٩٩١/٠٥/٠٩ليسانس حقوقمحمد إبراهيم دبوس روشيد٨
١٩٩٢/١٢/٠٣ليسانس حقوقمحمد إبراهيم شحات إبراهيم٩

١٩٨٩/١٢/١٩ليسانس حقوقمحمد إبراهيم صالح احمد١٠
١٩٩١/١١/١٤ليسانس حقوقمحمد إبراهيم صالح الدين١١
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس حقوقمحمد إبراهيم عبد الغنى إبراهيم١٢
١٩٨٨/٠٢/٠٧ليسانس حقوقمحمد إبراهيم عبد المطلب١٣
١٩٩٢/٠٩/٠٧ليسانس حقوقمحمد إبراهيم فتح هللا السيد١٤
١٩٩٠/٠٩/٣٠ليسانس حقوقمحمد إبراهيم محمد إبراهيم١٥
١٩٨٣/١١/٠٧ليسانس حقوقمحمد إبراهيم محمد إبراهيم١٦
١٩٩٣/١١/٠٢ليسانس حقوقمحمد إبراهيم محمد عبد الفتاح١٧
١٩٩١/٠٥/٢٣ليسانس حقوقمحمد إبراهيم محمد محمد١٨
١٩٨٦/١٢/٠٦ليسانس حقوقمحمد إبراهيم محمود على١٩
١٩٩٠/٠٦/٠٢ليسانس حقوقمحمد أبو الفتوح سيد عفيفي٢٠
١٩٨٨/٠٤/٢١ليسانس حقوقمحمد أبو الفضل احمد محمود٢١
١٩٩٢/١٢/١٦ليسانس حقوقمحمد أسامه أنور محمود٢٢
١٩٩٠/٠٧/١٧ليسانس حقوقمحمد إسماعيل أمين محمد٢٣
١٩٩١/٠٢/٢٨ليسانس حقوقمحمد إسماعيل عكاشة عبد هللا٢٤
١٩٩٠/٠٤/٢٧ليسانس حقوقمحمد إسماعيل على أمام٢٥
١٩٩٠/٠٤/٠٨ليسانس حقوقمحمد أكمل عبد اللطيف عبد السالم الجندي٢٦
١٩٩٢/٠٥/١٢ليسانس حقوقمحمد أمين محمد أبو الهدى٢٧

صفحة ٢٨٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٢/٠١/٢٠ليسانس حقوقمحمد إيهاب محمد نادى سيد٢٨
١٩٩٢/٠٧/٢٦حاسبات ومعلوماتمحمد ابراهيم المصرى٢٩
١٩٨٨/٠١/٠١لغات و ترجمهمحمد ابراهيم حسين ابراهيم٣٠
١٩٩٣/١١/٢٠حاسبات ومعلوماتمحمد ابراهيم سيد٣١
١٩٩١/٠١/٢٤حاسبات ومعلوماتمحمد ابراهيم على٣٢
١٩٩٢/١٢/٠٨زراعةمحمد ابراهيم علي حسن٣٣
١٩٩٢/٠٦/١٢السنمحمد ابراهيم محمد ابراهيم٣٤
١٩٨٣/٠٦/٠٨زراعةمحمد ابراهيم محمد السيد٣٥
١٩٨٣/٠٢/٠١ليسانس ادابمحمد ابراهيم محمد سليمان٣٦

صفحة ٢٨٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٩/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةمحمد أنور سليمان١
١٩٨٣/٠٧/١٦بكالوريوس تجارةمحمد أنور على متولى٢
١٩٨٣/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةمحمد ابا نيريد بسطاوى مصطفى٣
١٩٨٨/١١/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد ابو الحمد احمد عبد الهادى٤
١٩٨٩/٠٣/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد احمد إبراهيم احمد٥
١٩٩٢/٠٣/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد احمد إبراهيم الصغير٦
١٩٨٥/١٢/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد احمد إسماعيل احمد٧
١٩٨٤/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد احمد احمد حسان٨
١٩٩٢/٠٤/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد احمد السيد دياب٩

١٩٨٥/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةمحمد احمد الششتاوى حسانين١٠
١٩٨٩/٠٨/١٨بكالوريوس تجارةمحمد احمد جمال صالح١١
١٩٨٨/٠٦/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد احمد جمعه إسماعيل١٢
١٩٨٣/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد احمد حامد فرج١٣
١٩٩١/٠٣/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد احمد حسن١٤
١٩٨٩/٠٥/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد احمد حسين على١٥
١٩٨٣/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد احمد خليل إبراهيم١٦
١٩٩١/١٠/١٢بكالوريوس تجارةمحمد احمد سالمه عمرى١٧
١٩٩٣/٠٨/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد احمد شحاته١٨
١٩٨٥/٠٢/١٨بكالوريوس تجارةمحمد احمد عبد الحفيظ محمد١٩
١٩٩٠/٠٤/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد احمد عبد الحكيم٢٠
١٩٩١/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد احمد عبد الحميد٢١
١٩٩١/٠٦/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد احمد عبد الحميد عشماوى٢٢
١٩٨٩/٠٩/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد احمد عبد الرحيم احمد٢٣
١٩٨٦/٠٧/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد احمد عبد العال محمد٢٤
١٩٨٦/١٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمد احمد عبد العزيز٢٥
١٩٩٢/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةمحمد احمد عبد العزيز عجمى٢٦
١٩٨٣/١١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد احمد عبد الفتاح حامد٢٧

صفحة ٢٨٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٢/٠٨/١٦بكالوريوس تجارةمحمد احمد عثمان رياض٢٨
١٩٨٦/٠٥/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد احمد عطيه٢٩
١٩٨٣/٠٨/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد احمد على السباعى٣٠
١٩٨٧/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد احمد على رحومه٣١
١٩٩٠/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد احمد على سليمان٣٢
١٩٨٥/٠٤/١٩بكالوريوس تجارةمحمد احمد عمر سعيد٣٣
١٩٨٨/١٠/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد احمد فتحي عبد اللطيف٣٤
١٩٨٩/٠٤/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد احمد فهمي محمد احمد٣٥
١٩٩٠/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد احمد كمال رمضان٣٦
١٩٨٥/١٠/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد أمين٣٧
١٩٩٣/١٠/١٧بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد احمد٣٨

صفحة ٢٩٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٩/١٢/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد السيد١
١٩٩١/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد حسين٢
١٩٩٠/٠٤/١٢بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد خليفه٣
١٩٩٠/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد رشاد٤
١٩٨٨/٠١/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد شريف٥
١٩٩١/٠٥/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد عبد الباقي٦
١٩٨٩/٠٧/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد عبد العزيز٧
١٩٨٧/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد عثمان٨
١٩٩٠/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد عيسوى٩

١٩٨٥/٠٤/١١بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد لبيب١٠
١٩٨٥/١٠/١٩بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد متولى١١
١٩٨٤/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد مرسى١٢
١٩٨٦/٠٥/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمود لطفى١٣
١٩٨٩/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمود محمد سرور١٤
١٩٩٣/٠٣/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد احمد مصطفى مصطفى١٥
١٩٩٠/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمد احمد مكاوى الشاذلى١٦
١٩٩٢/٠٦/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد احمد ناجى١٧
١٩٩٣/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد احمد وزيرى عبد الرحيم١٨
١٩٩١/١١/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد اسامه إبراهيم١٩
١٩٩٢/١١/١٥بكالوريوس تجارةمحمد اسامه حسن٢٠
١٩٨٧/١٢/١٤بكالوريوس تجارةمحمد اسامه عبد العزيز محمد٢١
١٩٩١/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد اسامه فهيم عبد ربه٢٢
١٩٩٢/٠٧/١٨بكالوريوس تجارةمحمد اسامه متولى زكريا٢٣
١٩٩٢/٠٥/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد اسامه محمد بيومي٢٤
١٩٨٩/٠٤/١٠بكالوريوس تجارةمحمد اسامه محمد شوقي٢٥
١٩٨٩/٠٦/٢١بكالوريوس تجارةمحمد اشرف السيد٢٦
١٩٩٠/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةمحمد اشرف محمد حسن٢٧

صفحة ٢٩١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/٠٧/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد اشرف محمد محمد٢٨
١٩٩٢/٠٥/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد اشرف محمد محمود٢٩
١٩٩٢/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةمحمد اشرف يحيى محمد٣٠
١٩٩١/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد االمير محمد سليم٣١
١٩٨٤/٠٢/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد السعيد حامد٣٢
١٩٨٥/٠١/١٧بكالوريوس تجارةمحمد السيد احمد إبراهيم٣٣
١٩٩٢/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةمحمد السيد جاد فرج٣٤
١٩٨٨/٠٦/١١بكالوريوس تجارةمحمد السيد حسن شعبان٣٥
١٩٨٧/١١/١٨بكالوريوس تجارةمحمد السيد عبد البديع بيومي٣٦
١٩٨٩/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةمحمد السيد عبد الغنى٣٧
١٩٩٠/٠٢/١٨بكالوريوس تجارةمحمد السيد محمد السعيد٣٨

صفحة ٢٩٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٢/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد السيد محمد السيد١
١٩٩٠/٠٥/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد السيد محمد عليوه٢
١٩٩٠/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد الشافعي على غنيم٣
١٩٨٤/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد الشحات عبد السميع محمد٤
١٩٨٧/١٢/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد امام محمد محمد الباجورى٥
١٩٩٢/٠١/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد ايمن عطوه سليمان٦
١٩٨٩/١٢/١٨بكالوريوس تجارةمحمد ايمن محمد٧
١٩٨٧/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد ايمن محمد فؤاد٨
١٩٨٨/١٢/١٦بكالوريوس تجارةمحمد بدر محمد عبد الوهاب٩

١٩٨٩/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد بركات سيد احمد١٠
١٩٨٥/٠٤/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد بكرى رامي١١
١٩٩١/١٢/١٥بكالوريوس تجارةمحمد بهاء الدين محمود احمد١٢
١٩٨٤/٠٦/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد بيومي عبد اللطيف١٣
١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد تهامى سعيد عباس١٤
١٩٩٢/١٢/١٢بكالوريوس تجارةمحمد ثابت احمد خليفه١٥
١٩٩٣/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد ثروت فادى إسماعيل١٦
١٩٨٦/٠٢/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد جابر إبراهيم سيد١٧
١٩٩٢/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةمحمد جابر بدرى احمد١٨
١٩٨٣/٠٨/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد جابر فكرى مهنى١٩
١٩٨٣/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةمحمد جالل عمر عبد المنعم٢٠
١٩٩٠/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةمحمد جمال الدين على حسين٢١
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد جمال جعفر محمد٢٢
١٩٨٦/٠٢/١٠بكالوريوس تجارةمحمد جمال سيد عالم٢٣
١٩٨٩/٠٩/١٩بكالوريوس تجارةمحمد جمال عبد السميع٢٤
١٩٨٧/١٢/١٠بكالوريوس تجارةمحمد جمال عبد العال السيد٢٥
١٩٨٦/٠٩/١٣بكالوريوس تجارةمحمد جمال عبد الهادي عبد العزيز٢٦
١٩٨٩/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد جمال على عبد الرحمن٢٧

صفحة ٢٩٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٢/٠١/١٥بكالوريوس تجارةمحمد جمال كامل على٢٨
١٩٩٢/٠٩/١٢بكالوريوس تجارةمحمد جمال محمد بيومي٢٩
١٩٨٨/٠٩/١١بكالوريوس تجارةمحمد جمال محمد عبد الرازق٣٠
١٩٩٢/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد جمال محمد ناصر٣١
١٩٨٣/١١/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد جمعه أنور عبد الحميد٣٢
١٩٨٩/٠٥/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد جمعه رمضان محمد٣٣
١٩٨٨/٠٢/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد جمعه محمود عبد هللا٣٤
١٩٨٧/٠٧/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد حافظ احمد حافظ٣٥
١٩٨٧/٠٤/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد حامد سيد احمد٣٦
١٩٨٥/٠٢/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد حامد محمد عبد العظيم٣٧
١٩٨٩/٠٣/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد حسام إبراهيم صالح٣٨

صفحة ٢٩٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩١/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد حسام الدين عبد الفتاح١
١٩٩٣/٠٩/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد حسام عبد العزيز محمد٢
١٩٩١/١١/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد حسن احمد حسين٣
١٩٨٤/١٢/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد حسن احمد محمد٤
١٩٨٣/٠٧/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد حسن خليل يوسف٥
١٩٨٣/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةمحمد حسن سيد عبد المقصود٦
١٩٨٧/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد حسن شاكر محمد٧
١٩٨٤/٠٤/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد حسن شوكت احمد غريب٨
١٩٨٤/٠٣/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد حسن عبد الجواد الشاذلى٩

١٩٩٢/٠٧/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد حسن عبد العزيز١٠
١٩٨٤/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد حسن عبد اللطيف١١
١٩٨٦/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد حسن قناوى حسن١٢
١٩٩٣/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد حسن محمد على١٣
١٩٨٩/٠١/١٨بكالوريوس تجارةمحمد حسن مصطفى احمد١٤
١٩٩٠/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةمحمد حسنى عبد العزيز سرحان١٥
١٩٨٥/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةمحمد حسنى فرج مصطفى١٦
١٩٩٠/٠١/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد حسنى محمود مصطفى١٧
١٩٨٨/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةمحمد حسنى مصطفى رضوان١٨
١٩٨٤/٠٥/٠٩بكالوريوس تجارةمحمد حسين إبراهيم١٩
١٩٩١/٠٢/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد حسين إبراهيم حسين٢٠
١٩٨٨/١١/١٣بكالوريوس تجارةمحمد حسين عبد الرحيم سليمان٢١
١٩٩١/١٢/١٩بكالوريوس تجارةمحمد حسين عبد المنصف٢٢
١٩٩٣/٠١/١٣بكالوريوس تجارةمحمد حسين كمال الدين حسين٢٣
١٩٨٤/٠٦/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد حسين محمد عبده٢٤
١٩٨٩/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد حسين محمد غنيم٢٥
١٩٩٢/٠٥/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد حمدته محمود حمدان٢٦
١٩٩٠/٠٢/١١بكالوريوس تجارةمحمد حمدي إبراهيم السيد٢٧

صفحة ٢٩٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩١/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةمحمد حمدي احمد عبد السالم٢٨
١٩٨٩/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةمحمد حمدي حسن سمره٢٩
١٩٩٢/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةمحمد حمدي عبد الهادي احمد٣٠
١٩٨٥/٠٨/٣١بكالوريوس تجارةمحمد حمزه مختار صالح٣١
١٩٩٠/٠٢/١٢بكالوريوس تجارةمحمد خالد سيد حسين٣٢
١٩٩١/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد خالد فتحي السيد٣٣
١٩٩٠/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد خضير عبد الجابر محمد٣٤
١٩٨٩/١١/١٨بكالوريوس تجارةمحمد خلف محمود عبد الفتاح٣٥
١٩٨٣/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد خليفه عيسى محمد٣٦
١٩٩٢/٠٥/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد خميس إبراهيم عبد الفتاح٣٧
١٩٨٧/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد خيري ابو بكر٣٨

صفحة ٢٩٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةمحمد خيري محمد احمد١
١٩٨٤/٠٥/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد داود موسى على٢
١٩٨٩/٠٨/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد درويش صالح درويش٣
١٩٨٤/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةمحمد رأفت محمد المتوفى٤
١٩٨٣/٠٦/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد رأفت موسى معوض٥
١٩٨٨/٠١/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد ربيع بحيرى محمد٦
١٩٩١/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد ربيع عمر السواح٧
١٩٨٩/٠٩/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد رجب محمد عبد العال٨
١٩٨٩/٠٤/١٥بكالوريوس تجارةمحمد رجب محمود رمضان٩

١٩٩٠/١١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد رزق حمدان منازع١٠
١٩٩٣/١٠/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد رزق على نور الدين١١
١٩٨٩/٠٢/١٦بكالوريوس تجارةمحمد رشدى حسن حسين١٢
١٩٨٩/١٢/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد رشوان زيدان رشوان١٣
١٩٩٠/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد رضا رزق إبراهيم١٤
١٩٨٨/٠٥/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد رضا عبد العظيم محمد١٥
١٩٩١/٠٢/١٨بكالوريوس تجارةمحمد رضا محمد محمد١٦
١٩٨٧/١٠/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد رفاعي السيد محمد١٧
١٩٩٢/٠٢/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد رفعت حسين عثمان١٨
١٩٨٨/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةمحمد رفعت عيد شاهين١٩
١٩٩٢/٠٩/١٢بكالوريوس تجارةمحمد رمضان احمد محمد٢٠
١٩٩١/٠١/١٦بكالوريوس تجارةمحمد رمضان عبد المنعم رمضان٢١
١٩٩٠/٠٦/١٧بكالوريوس تجارةمحمد رمضان محمد فضل٢٢
١٩٩١/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد روميل مصطفى حسين٢٣
١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد زكريا احمد محمد٢٤
١٩٩٢/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد زهدى فرح الشبكه٢٥
١٩٨٨/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد زينهم عبد الفتاح٢٦
١٩٩١/١٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمد سالم على كامل٢٧

صفحة ٢٩٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد سامي عبد الرحمن امام٢٨
١٩٩٣/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد سامي عبد الرحمن عبد الحميد٢٩
١٩٩٠/٠٤/١٩بكالوريوس تجارةمحمد سامي عبد العزيز٣٠
١٩٨٩/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةمحمد سامي محمد٣١
١٩٨٩/١١/١٥بكالوريوس تجارةمحمد سامي محمد رمضان٣٢
١٩٨٧/٠٤/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد سعد احمد بدر٣٣
١٩٩٠/٠١/٢١بكالوريوس تجارةمحمد سعد الدين إبراهيم٣٤
١٩٨٥/٠١/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد سعد الطيب ناجى٣٥
١٩٨٩/٠٧/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد سعد سالم محمد٣٦
١٩٩١/٠٣/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد سعيد إبراهيم٣٧
١٩٨٨/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد سعيد إبراهيم عبد الفتاح٣٨

صفحة ٢٩٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٣/٠٨/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد سعيد السيد احمد١
١٩٩٠/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةمحمد سعيد الشاذلى الراوى٢
١٩٨٩/١١/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد سعيد سيد امام٣
١٩٨٨/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةمحمد سعيد عامر حسن٤
١٩٨٦/٠٨/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد سعيد عبد النعيم على٥
١٩٩٠/٠٨/١٨بكالوريوس تجارةمحمد سعيد عطيه خضر٦
١٩٩٠/٠٣/١٧بكالوريوس تجارةمحمد سعيد محمد بدر٧
١٩٩٢/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةمحمد سعيد محمد محرم٨
١٩٩٠/٠٥/٠٩بكالوريوس تجارةمحمد سعيد محمد محمد٩

١٩٩١/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد سالمه أبو العال محمد١٠
١٩٨٩/٠٣/٢١بكالوريوس تجارةمحمد سليمان جاد المولى على١١
١٩٩١/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد سليمان سالم سليمان١٢
١٩٩٠/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةمحمد سمير سيد احمد١٣
١٩٩٠/١١/١٥بكالوريوس تجارةمحمد سمير سيد عبد الحميد١٤
١٩٩٠/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةمحمد سمير شديد سالم١٥
١٩٨٨/٠٧/١٣بكالوريوس تجارةمحمد سمير عبد الرازق عبد الخالق١٦
١٩٨٧/٠٤/١٥بكالوريوس تجارةمحمد سمير عبد العزيز عبد هللا١٧
١٩٨٣/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد سمير عبد العزيز غنيم١٨
١٩٩٠/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد سمير محمد كامل١٩
١٩٨٩/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةمحمد سمير يحيى السيد٢٠
١٩٩٢/٠٢/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد سيد احمد٢١
١٩٨٣/٠٩/١٧بكالوريوس تجارةمحمد سيد احمد حسن٢٢
١٩٨٧/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد سيد تونى مصطفى٢٣
١٩٩٠/٠٤/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد سيد زكى عبد العال٢٤
١٩٩٢/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةمحمد سيد ساعي البحر٢٥
١٩٩١/١٠/١٦بكالوريوس تجارةمحمد سيد سيد غنيم٢٦
١٩٨٩/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةمحمد سيد عبد الهادي عبد المجيد٢٧

صفحة ٢٩٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٢/٠٢/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد سيد عواد حسن٢٨
١٩٨٤/٠٧/١١بكالوريوس تجارةمحمد سيد محمد عبد المنعم٢٩
١٩٨٥/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةمحمد سيد محمد على٣٠
١٩٩١/١٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمد سيد محمد محمود٣١
١٩٩٢/٠٢/١٣بكالوريوس تجارةمحمد سيف االسالم عبد الفتاح٣٢
١٩٩١/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد سيف االسالم محمد٣٣
١٩٩٢/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةمحمد شاكر محمد زهران٣٤
١٩٩١/١١/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد شحات شعبان٣٥
١٩٩٢/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد شرف الدين فؤاد عبد الشافي٣٦
١٩٩٢/١٢/٣١بكالوريوس تجارةمحمد شريف كمال٣٧
١٩٩٠/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد شريف محمد على٣٨

صفحة ٣٠٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٨/١١/١٠بكالوريوس تجارةمحمد شريف محمود مسعود١
١٩٨٨/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد شعبان فتحي شعبان٢
١٩٨٣/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةمحمد شعبان ناجى عبد العاطى٣
١٩٨٨/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد شفيق بسيونى قطل٤
١٩٨٩/٠٣/١٦بكالوريوس تجارةمحمد شكري عبد الحليم السيد٥
١٩٨٨/٠٤/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد شكرى محمد ابو الفتوح٦
١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد شكري محمد احمد٧
١٩٨٦/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةمحمد صابر رياض إسماعيل٨
١٩٨٥/١٢/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد صابر محمد الميت٩

١٩٨٧/١٠/٣١بكالوريوس تجارةمحمد صبحى على حجازى١٠
١٩٩١/٠٦/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد صبري إبراهيم قندبل١١
١٩٨٧/٠٢/١٦بكالوريوس تجارةمحمد صبري احمد إبراهيم١٢
١٩٨٥/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد صبري عبد الحميد أبو الدهب١٣
١٩٨٩/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد صبري محمد السيد١٤
١٩٨٧/٠٥/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد صبري محمود فرغلى١٥
١٩٩١/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةمحمد صفوت احمد إبراهيم١٦
١٩٩١/١١/٠٩بكالوريوس تجارةمحمد صفوت بكرى احمد١٧
١٩٩٢/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد صالح الدين أنور حسين١٨
١٩٩٠/٠٢/١٦بكالوريوس تجارةمحمد صالح الدين احمد١٩
١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد صالح الدين احمد٢٠
١٩٩٢/٠٨/١٢بكالوريوس تجارةمحمد صالح الدين سيد محمد٢١
١٩٨٩/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد صالح الدين عبد ربه٢٢
١٩٩٠/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةمحمد صالح الدين محمد عطيه٢٣
١٩٨٨/٠٧/١٦بكالوريوس تجارةمحمد صالح الدين محمود عزيز٢٤
١٩٨٩/٠٥/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد صالح الدين نصر حسين٢٥
١٩٩٢/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد صالح جمال محمد٢٦
١٩٩٠/٠٤/١٩بكالوريوس تجارةمحمد صالح جمعه عبد الرحمن٢٧

صفحة ٣٠١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٣/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد صالح عبد الحي الدسوقى٢٨
١٩٨٥/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةمحمد صالح عبد المنعم محمد٢٩
١٩٨٣/٠١/١٤بكالوريوس تجارةمحمد صالح محمد إسماعيل٣٠
١٩٨٥/٠١/١٣بكالوريوس تجارةمحمد صالح محمد الهادي٣١
١٩٩٠/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةمحمد طارق أبو الحجاج سليم٣٢
١٩٩١/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد طارق السيد عناني٣٣
١٩٩١/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةمحمد طارق محمد على٣٤
١٩٩٣/٠٥/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد طلعت محمود إبراهيم٣٥
١٩٨٩/٠٩/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد طه احمد حسن٣٦
١٩٨٩/١١/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد طه حسن مطاوع٣٧
١٩٩١/٠٣/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد طه مهدى حسن٣٨

صفحة ٣٠٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٧/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد عادل إسماعيل على١
١٩٨٥/١١/١٦بكالوريوس تجارةمحمد عادل احمد البرماوى٢
١٩٩٠/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةمحمد عادل السيد محمود٣
١٩٨٨/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد عادل حسين عمرية٤
١٩٨٣/١٢/١١بكالوريوس تجارةمحمد عادل صابر محمود٥
١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد عادل عبد الفتاح٦
١٩٩٣/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةمحمد عادل عبد القوى٧
١٩٩٠/٠١/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد عادل محمد هدايه٨
١٩٩٢/٠٢/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد عادل محمود٩

١٩٩٠/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمد عادل مرسى إبراهيم١٠
١٩٩٢/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد عاشور عبد المقصودعلى١١
١٩٨٨/٠٧/٢١بكالوريوس تجارةمحمد عاصم حافظ محمد١٢
١٩٩١/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد عاطف عبد الحفيظ١٣
١٩٩٢/٠٥/١١بكالوريوس تجارةمحمد عاطف عبد الراضي عبد الكريم١٤
١٩٨٥/٠٧/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد عاطف عبد المعز احمد١٥
١٩٩٠/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد عاطف على١٦
١٩٩٢/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد عاطف محمد١٧
١٩٩٢/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد عاطف محمد عفيفي١٨
١٩٩٠/٠٥/١٢بكالوريوس تجارةمحمد عاطف محمد مصطفى١٩
١٩٩٠/٠٧/١٣بكالوريوس تجارةمحمد عبد التواب سعيد٢٠
١٩٨٦/٠٣/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد عبد الجواد عفيفي٢١
١٩٩٣/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةمحمد عبد الجواد محمد٢٢
١٩٨٨/٠٨/١٥بكالوريوس تجارةمحمد عبد الحكيم محمد الغول٢٣
١٩٩٢/٠٨/١٥بكالوريوس تجارةمحمد عبد الحكيم مصطفى احمد٢٤
١٩٩١/٠٥/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد عبد الحليم محمد عبد الحليم٢٥
١٩٩٢/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد عبد الحميد عليوه إبراهيم٢٦
١٩٨٨/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةمحمد عبد الحميد فرج٢٧

صفحة ٣٠٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٤/١٠/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد عبد الحميد محمد محمد٢٨
١٩٨٨/٠٢/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد عبد الحي احمد غنيم٢٩
١٩٨٩/١٢/١٧بكالوريوس تجارةمحمد عبد الخالق احمد عبد الخالق٣٠
١٩٨٦/٠٣/٠٩بكالوريوس تجارةمحمد عبد الدايم عبد المنعم احمد٣١
١٩٨٦/١٢/١٥بكالوريوس تجارةمحمد عبد الرازق محمود احمد٣٢
١٩٩١/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةمحمد عبد الرافع عبد الشافي٣٣

صفحة ٣٠٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٦/٠٢/٢٥ليسانس حقوقمحمد ابراهيم محمد سيد احمد١
١٩٩٠/١١/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد ابراهيم موسى نور الدين٢
١٩٨٧/١١/١٥حاسبات ومعلوماتمحمد ابو زيد كمال٣
١٩٨٤/٠١/٢٥حاسبات ومعلوماتمحمد ابو سريع الصاوي٤
١٩٩٢/٠٤/١٤ليسانس حقوقمحمد احمد إبراهيم احمد٥
١٩٨٦/٠٦/٢٤ليسانس حقوقمحمد احمد إبراهيم على٦
١٩٩٢/٠٧/٠١ليسانس حقوقمحمد احمد أبو ذكرى محمد٧
١٩٩٤/٠٢/٢٨ليسانس حقوقمحمد احمد أمين محمد سرحان٨
١٩٩١/١٢/١١ليسانس حقوقمحمد احمد أنور سيد٩

١٩٨٥/٠٩/٠٧خدمه اجتماعيةمحمد احمد ابو بكر محمد١٠
١٩٨٩/٠٧/٠٦حاسبات ومعلوماتمحمد احمد ابوالفتوح١١
١٩٩٠/٠١/٢٩حاسبات ومعلوماتمحمد احمد احمد١٢
١٩٨٨/١٠/١٨لغات و ترجمهمحمد احمد احمد جوده١٣
١٩٩٣/٠٣/٠١ليسانس حقوقمحمد احمد السيد حسن محمد١٤
١٩٨٣/٠٨/١٨ليسانس حقوقمحمد احمد المريد احمد١٥
١٩٨٥/٠٧/١٣خدمه اجتماعيةمحمد احمد بركات محمد١٦
١٩٨٣/٠٨/١٦بكالوريوس تجارةمحمد احمد جاد محمد١٧
١٩٨٨/٠٩/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد احمد جمال خليل١٨
١٩٨٤/٠٤/١٨خدمه اجتماعيةمحمد احمد حافظ عبد الحميد١٩
١٩٩٠/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمد احمد حسن عمران٢٠
١٩٨٣/٠١/١٥خدمه اجتماعيةمحمد احمد حسين احمد٢١
١٩٨٦/١١/١٤بكالوريوس تجارةمحمد احمد حسين المصرى٢٢
١٩٩٣/٠٨/١٧حاسبات ومعلوماتمحمد احمد حسيني احمد٢٣
١٩٨٦/١٠/٢٠نظم معلوماتمحمد احمد حلمى عبد العظيم٢٤
١٩٩٣/٠٤/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد احمد حماد محمد٢٥
١٩٩٢/١٢/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمد احمد رجب٢٦
١٩٩٠/٠١/٣٠ليسانس حقوقمحمد احمد رضا حسنى٢٧

صفحة ٣٠٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٢/٠٦/٢٣نظم معلوماتمحمد احمد زايد محمود٢٨
١٩٩٠/٠٨/٠٢ليسانس حقوقمحمد احمد سعيد محمود٢٩
١٩٨٤/١٢/٠٢ليسانس حقوقمحمد احمد سليم إبراهيم٣٠
١٩٨٤/١٠/١٠خدمه اجتماعيةمحمد احمد عبد الحميد٣١
١٩٨٥/٠٧/١٩ليسانس حقوقمحمد احمد عبد الحميد احمد٣٢
١٩٨٦/٠١/٠٧خدمه اجتماعيةمحمد احمد عبد الحميد احمد٣٣
١٩٨٩/٠٤/٢٢ليسانس حقوقمحمد احمد عبد الخالق الريس٣٤
١٩٨٤/٠٩/٠١ليسانس حقوقمحمد احمد عبد الرحمن محمدشميس٣٥
١٩٨٤/٠٦/٠٣السنمحمد احمد عبد العليم جوده٣٦
١٩٨٣/٠٦/١٣حاسبات ومعلوماتمحمد احمد عبد القادر٣٧
١٩٩١/٠٨/٢٧ليسانس حقوقمحمد احمد عبد الكريم سالم٣٨
١٩٨٩/٠٣/٢٣ليسانس حقوقمحمد احمد عثمان محمد٣٩
١٩٩٢/٠٩/١٥حاسبات ومعلوماتمحمد احمد عرابى٤٠
١٩٨٤/٠٩/٢٣ليسانس حقوقمحمد احمد على٤١

صفحة ٣٠٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٠/٠٢/١٢ليسانس ادابمحمد احمد على عبد النعيم١
١٩٨٥/٠٨/١٦حاسبات ومعلوماتمحمد احمد عمران٢
١٩٩٠/٠١/٠٣ليسانس حقوقمحمد احمد غفير بخيت٣
١٩٨٦/٠٧/٢٥خدمه اجتماعيةمحمد احمد لطفى السيد٤
١٩٩٠/٠١/١٥ليسانس حقوقمحمد احمد مبروك على٥
١٩٩٢/٠١/٠٨ليسانس حقوقمحمد احمد محمد احمد٦
١٩٨٩/٠٤/٠٩ليسانس حقوقمحمد احمد محمد احمد٧
١٩٨٨/٠٢/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد احمد محمد احمد٨
١٩٨٨/٠٥/٠٥ليسانس حقوقمحمد احمد محمد احمد٩

١٩٩٢/٠٤/١١ليسانس حقوقمحمد احمد محمد احمد على١٠
١٩٨٥/١٠/٠١ليسانس حقوقمحمد احمد محمد الحبشى١١
١٩٨٤/١٠/١٣بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد السيد١٢
١٩٨٦/٠٣/٠٩بكالوريوس تجارةمحمد احمد محمد امين١٣
١٩٨٨/٠٧/٠٩ليسانس حقوقمحمد احمد محمد توفيق١٤
١٩٨٩/٠١/٣١حاسبات ومعلوماتمحمد احمد محمد سالم١٥
١٩٨٧/٠٩/١٣ليسانس حقوقمحمد احمد محمد عبد الحافظ١٦
١٩٩٢/٠١/٢٨ليسانس حقوقمحمد احمد محمد عبده الشافعى١٧
١٩٨٥/٠٩/٣٠خدمه اجتماعيةمحمد احمد محمد عزازى١٨
١٩٨٩/٠٢/٢٠حاسبات ومعلوماتمحمد احمد محمد عزام١٩
١٩٨٨/٠٦/٢٨حاسبات ومعلوماتمحمد احمد محمد على٢٠
١٩٩٢/١٠/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمد احمد محمد لطيف٢١
١٩٨٦/١٢/١٤حاسبات ومعلوماتمحمد احمد محمد متولى٢٢
١٩٩٠/٠٤/١٥ليسانس حقوقمحمد احمد محمد مجاهد٢٣
١٩٨٣/١٢/٠٩نظم معلوماتمحمد احمد محمد مرسى٢٤
١٩٨٥/٠٥/٢١ليسانس حقوقمحمد احمد محمود إبراهيم٢٥
١٩٨٦/٠٤/٢٢ليسانس ادابمحمد احمد محمود احمد٢٦
١٩٨٩/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد احمد محمود نصر٢٧

صفحة ٣٠٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٣/١٠/١٩حاسبات ومعلوماتمحمد احمد محمود نصر٢٨
١٩٨٨/٠٦/٢٠ليسانس حقوقمحمد احمد مراد محمد٢٩
١٩٨٩/٠٥/٢٣ليسانس حقوقمحمد احمد مصصطفى محمد مفتاح٣٠
١٩٨٤/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةمحمد احمد مصطفى احمد٣١
١٩٩٠/٠٥/٢٤ليسانس حقوقمحمد احمد مصطفى على٣٢
١٩٨٨/١١/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد احمد مغاورى٣٣
١٩٩٠/١١/٠٤ليسانس حقوقمحمد احمد موسى كمال٣٤
١٩٨٦/٠٩/١٢خدمه اجتماعيةمحمد احمد وجيه شكري٣٥
١٩٨٧/٠٤/٢٢حاسبات ومعلوماتمحمد اسامة اسماعيل٣٦
١٩٩١/٠٥/٣٠ليسانس حقوقمحمد اسامه عبد البصير٣٧
١٩٩٣/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد اسعد عبد اللطيف٣٨
١٩٨٤/١٢/١١بكالوريوس تجارةمحمد اسماعيل حافظ على٣٩
١٩٩١/٠١/١٣نظم معلوماتمحمد اسماعيل حسن موسى٤٠
١٩٨٨/٠٧/١٠ليسانس حقوقمحمد اسماعيل محمد مرسى٤١

صفحة ٣٠٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٦/٠٢/٠٦زراعةمحمد اسماعيل محمود١
١٩٩٢/١٠/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمد اشرف عبد الرسول٢
١٩٨٩/٠٥/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد اشرف عبد هللا محمد٣
١٩٨٧/٠٦/٠٢ليسانس حقوقمحمد اشرف محمد على٤
١٩٩٣/٠١/١٢ليسانس حقوقمحمد افتخار منصور على٥
١٩٨٥/٠١/٠١خدمه اجتماعيةمحمد الحسينى عبد الرحيم اسماعيل٦
١٩٩٣/٠١/١٨ليسانس ادابمحمد الحسينى فتحى عطا٧
١٩٨٨/١١/١٥ليسانس حقوقمحمد الحفنى محمد الحفنى٨
١٩٩١/٠٩/١٦خدمه اجتماعيةمحمد الزغبى جبر٩

١٩٨٣/٠٢/١١خدمه اجتماعيةمحمد السعيد السيد بدور١٠
١٩٨٩/٠١/٢٢خدمه اجتماعيةمحمد السعيد محمد١١
١٩٩٠/١٠/٢٠ليسانس حقوقمحمد السيد احمد بهجات١٢
١٩٨٦/٠١/٠١ليسانس ادابمحمد السيد احمد محمد١٣
١٩٨٨/٠٩/٢٨ليسانس حقوقمحمد السيد البدوي إبراهيم١٤
١٩٩٢/٠٣/٠٣ليسانس حقوقمحمد السيد العشرى جاد الكريم١٥
١٩٨٣/١٠/٠١خدمه اجتماعيةمحمد السيد توفيق١٦
١٩٩٢/١١/١٢ليسانس حقوقمحمد السيد حسب النبي عبد العال١٧
١٩٩١/٠٨/١٤ليسانس حقوقمحمد السيد حسن السيد١٨
١٩٨٤/١١/٢٤حاسبات ومعلوماتمحمد السيد حسني١٩
١٩٩٣/٠٦/٠٢حاسبات ومعلوماتمحمد السيد زكريا٢٠
١٩٨٦/٠٧/٠٧نظم معلوماتمحمد السيد عبد الرحمن على٢١
١٩٩٠/٠٢/٠١ليسانس حقوقمحمد السيد عبد الاله غريب٢٢
١٩٨٨/٠١/٠١السنمحمد السيد عبد الوارث واصل٢٣
١٩٨٤/٠٤/٢٠حاسبات ومعلوماتمحمد السيد عبدالصمد٢٤
١٩٨٦/١١/١٦حاسبات ومعلوماتمحمد السيد علي٢٥
١٩٨٨/٠٨/٠٧ليسانس حقوقمحمد السيد على عبد الحليم٢٦
١٩٩٢/٠٧/٠٤ليسانس حقوقمحمد السيد عيد محجوب٢٧

صفحة ٣٠٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٠/٠٦/١٥ليسانس حقوقمحمد السيد محمد عبد الهادي٢٨
١٩٨٣/٠٣/٠٥زراعةمحمد الصقلي عبدالهادي٢٩
١٩٨٦/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةمحمد العربى حسن محمد٣٠
١٩٨٨/٠٧/٠١زراعةمحمد المعتزبا مبروك٣١
١٩٨٧/١٠/٠٧زراعةمحمد الهامي محمود سعد٣٢
١٩٩١/٠١/٠١نظم معلوماتمحمد امين امين عبد المجيد٣٣
١٩٨٥/١١/٠٧حاسبات ومعلوماتمحمد امين يوسف احمد٣٤
١٩٩٠/١٢/١٢خدمه اجتماعيةمحمد انور احمد سيد٣٥
١٩٩١/١٠/١٣نظم معلوماتمحمد انور خليل عبد الخالق٣٦
١٩٩١/٠٧/١٠حاسبات ومعلوماتمحمد انور محمد٣٧
١٩٩٠/١٠/٢٨ليسانس حقوقمحمد ايمن فؤاد خليل سعد٣٨
١٩٨٣/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةمحمد ايمن محمد عبد الرحيم٣٩
١٩٩٠/٠١/١٣ليسانس حقوقمحمد ايمن محمد محروس٤٠
١٩٨٥/٠١/٠٦ليسانس حقوقمحمد ايوب محمد عبد التواب٤١

صفحة ٣١٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٣/٠١/٢١ليسانس حقوقمحمد باسم صالح عبد الجابر١
١٩٨٥/٠٩/٢٨زراعةمحمد بحر حسن احمد٢
١٩٨٦/٠٥/٠٤ليسانس حقوقمحمد بدر الدين عبد الحفيظ ابراهيم٣
١٩٨٨/١٢/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد بدر الدين محمد محمد٤
١٩٨٦/١١/٢١ليسانس حقوقمحمد بدر حسن حسين٥
١٩٨٩/١٢/٣٠ليسانس حقوقمحمد بدر على مصطفى درويش٦
١٩٩٢/٠٣/١٧ليسانس حقوقمحمد بدوى عبد الفتاح يوسف٧
١٩٩٢/٠١/١١ليسانس حقوقمحمد بركات مبروك سليمان٨
١٩٨٧/٠٨/٣٠خدمه اجتماعيةمحمد بسيونى عبد العزيز٩

١٩٨٦/٠٨/١٥ليسانس حقوقمحمد بهاء الدين محمد سيد١٠
١٩٨٥/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد تهامى حامد محيسن١١
١٩٩٠/١١/١٢نظم معلوماتمحمد توحيد محمد سليمان١٢
١٩٩٢/٠٥/٢٢ليسانس حقوقمحمد ثابت احمد ثابت١٣
١٩٩٠/١٠/٠١خدمه اجتماعيةمحمد ثروت على محمد١٤
١٩٩٠/١٠/٢٠ليسانس حقوقمحمد جابر محمد محمد١٥
١٩٨٦/٠٨/٢٣ليسانس حقوقمحمد جاد عبد المقصود الصيفى١٦
١٩٩٠/٠٩/١٠ليسانس حقوقمحمد جالل أبو العال إسماعيل١٧
١٩٩١/٠٧/٠٩ليسانس حقوقمحمد جالل إسماعيل نجيب١٨
١٩٨٧/١١/٠٤ليسانس حقوقمحمد جالل شيمى محمد١٩
١٩٨٨/١٠/١١ليسانس حقوقمحمد جالل عبد الحميد حسن٢٠
١٩٩١/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةمحمد جالل محدمد مصطفى٢١
١٩٩٢/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد جمال ابراهيم متولى٢٢
١٩٩٠/١١/٢٧خدمه اجتماعيةمحمد جمال الدرى الصغير٢٣
١٩٩٢/٠٥/٠٥ليسانس حقوقمحمد جمال الدين احمد أمين٢٤
١٩٨٦/١٠/٢٠حاسبات ومعلوماتمحمد جمال الدين سالم٢٥
١٩٩١/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد جمال الدين شندى٢٦
١٩٨٦/٠٨/٢٥ليسانس حقوقمحمد جمال الدين عياد حسن٢٧

صفحة ٣١١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٨/٠٨/٣٠ليسانس حقوقمحمد جمال الدين محمد العزب٢٨
١٩٩١/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد جمال توفيق سالم٢٩
١٩٨٧/٠٩/١٩بكالوريوس تجارةمحمد جمال حسن عبد هللا٣٠
١٩٩٠/٠٥/١٩ليسانس حقوقمحمد جمال رشدى امام٣١
١٩٨٨/١٠/٢٥خدمه اجتماعيةمحمد جمال سالم محمود٣٢
١٩٩٠/٠٧/١٢خدمه اجتماعيةمحمد جمال سعد محمد٣٣
١٩٩٣/٠٢/١٧ليسانس حقوقمحمد جمال سعيد محمود٣٤
١٩٩١/٠٧/٠١ليسانس حقوقمحمد جمال صبري عيد٣٥
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد جمال عباس احمد٣٦
١٩٩٠/١١/٢٨ليسانس حقوقمحمد جمال عبد السالم عبد الحميد٣٧
١٩٨٤/٠٩/٠٨لغات و ترجمهمحمد جمال عبد هللا على٣٨
١٩٩٠/٠١/٢٠ليسانس حقوقمحمد جمال عبد المنعم رمضان٣٩
١٩٩١/١٠/٢٥ليسانس حقوقمحمد جمال محمد رشاد٤٠
١٩٩٢/٠٧/٢٥ليسانس حقوقمحمد جمال محمد سيد احمد٤١

صفحة ٣١٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/٠٧/١٠حاسبات ومعلوماتمحمد جمال محمد عبد العزيز١
١٩٩٢/٠٩/٢٨ليسانس حقوقمحمد جمال محمد على فراج٢
١٩٨٧/٠٥/٠٧ليسانس حقوقمحمد جمال محمد محمد٣
١٩٨٨/٠٨/٠٤ليسانس حقوقمحمد جمال نادى محمود٤
١٩٨٨/٠٨/١١بكالوريوس تجارةمحمد جمعه احمد عبد العاطى٥
١٩٨٩/٠٧/٢٢ليسانس حقوقمحمد جمعه عايش السيد٦
١٩٨٦/٠٨/١٥خدمه اجتماعيةمحمد جمعه محمد٧
١٩٩٠/٠٨/٠١ليسانس حقوقمحمد جمعه محمد احمد٨
١٩٩٠/٠٦/٠٤ليسانس حقوقمحمد جمعه محمد على الفقى٩

١٩٨٦/٠١/٢٥ليسانس حقوقمحمد جميل على عمر شرف الدين١٠
١٩٨٩/٠٨/٢٨ليسانس حقوقمحمد جوده سيد عبد الرحمن١١
١٩٨٨/٠١/٠٢خدمه اجتماعيةمحمد حافظ عبد الحميد١٢
١٩٨٧/٠٥/٠٧ليسانس حقوقمحمد حامد إبراهيم حامد١٣
١٩٩٠/٠٢/٠٩السنمحمد حامد عبد هللا سليمان١٤
١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد حامد محمد حامد شعبان١٥
١٩٨٨/١٠/١٠ليسانس حقوقمحمد حسام الدين حسن عباس١٦
١٩٨٧/٠٨/٢٥ليسانس حقوقمحمد حسام الدين عبد الفتاح١٧
١٩٩٢/٠٩/١٩ليسانس حقوقمحمد حسام الدين محمد١٨
١٩٨٩/٠٥/٢٤خدمه اجتماعيةمحمد حسام الدين محمود عطيه١٩
١٩٨٦/٠١/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمد حسام محمد احمد٢٠
١٩٨٧/٠٨/٠١ليسانس حقوقمحمد حسب النبىمحمد زكى٢١
١٩٨٧/١٢/١٩ليسانس حقوقمحمد حسن احمد احمد٢٢
١٩٨٥/١٢/٠٥ليسانس حقوقمحمد حسن احمد عبد هللا٢٣
١٩٩٠/٠٥/١٥حاسبات ومعلوماتمحمد حسن السيد٢٤
١٩٩١/٠٧/٠٤حاسبات ومعلوماتمحمد حسن جبر محمد٢٥
١٩٨٨/٠٥/٢٦ليسانس حقوقمحمد حسن سيد محمد٢٦
١٩٨٨/٠١/٠٦حاسبات ومعلوماتمحمد حسن عبد الحميد احمد٢٧

صفحة ٣١٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/٠١/١٨ليسانس حقوقمحمد حسن عبد الحميد مصطفى٢٨
١٩٩٠/٠٩/٣٠خدمه اجتماعيةمحمد حسن عبد العال حسن٢٩
١٩٨٣/٠٦/٢٦ليسانس حقوقمحمد حسن عبد المنعم محمود صالح٣٠
١٩٩١/٠٥/٣٠ليسانس حقوقمحمد حسن عبده عبد الحميد٣١
١٩٩١/٠٧/٠٦ليسانس حقوقمحمد حسن عيسى مصطفى٣٢
١٩٨٦/٠٦/١١نظم معلوماتمحمد حسن محمد بيومى٣٣
١٩٩٠/٠٧/١٨خدمه اجتماعيةمحمد حسن محمد حسن٣٤
١٩٨٦/٠١/٠٥ليسانس حقوقمحمد حسن محمد عبد المجيد٣٥
١٩٩٣/٠٩/١١نظم معلوماتمحمد حسن محمد على٣٦
١٩٩٠/٠٨/٠٢ليسانس ادابمحمد حسن موسى سيد٣٧
١٩٩١/٠٨/١٠ليسانس حقوقمحمد حسن نصر محمد همام٣٨
١٩٨٥/٠٥/٠١خدمه اجتماعيةمحمد حسن هاشم السيد٣٩
١٩٨٦/٠٣/١١خدمه اجتماعيةمحمد حسنى خليل معوض٤٠
١٩٩٠/٠٤/٢١ليسانس حقوقمحمد حسنى سيد محمد٤١

صفحة ٣١٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٠/٠٢/٢٠ليسانس حقوقمحمد حسنى عبد الفتاح درويش١
١٩٨٥/٠٢/١٤خدمه اجتماعيةمحمد حسين ابراهيم حسين٢
١٩٨٩/٠٨/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد حسين احمد عبد الهادى٣
١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد حسين حسن حسين٤
١٩٨٨/٠٣/١٢ليسانس حقوقمحمد حسين عبد العال دسوقي٥
١٩٨٩/٠٩/٢٣ليسانس ادابمحمد حسين على شعبان٦
١٩٩١/٠٢/٠٩ليسانس ادابمحمد حسين كامل سيد٧
١٩٩٠/١١/٢٨خدمه اجتماعيةمحمد حسين محمد احمد غازى٨
١٩٨٤/٠٥/١٤ليسانس حقوقمحمد حسين محمود حسن حنفي٩

١٩٨٧/١٠/٢١ليسانس حقوقمحمد حسين محمود محمد١٠
١٩٨٧/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد حسين نجيب حسين١١
١٩٩٠/٠٧/٠٨حاسبات ومعلوماتمحمد حسيني محمد١٢
١٩٨٩/٠٨/٠٨حاسبات ومعلوماتمحمد حسينى يوسف١٣
١٩٨٩/٠٢/١٤خدمه اجتماعيةمحمد حشمت محمد ابو الفتوح١٤
١٩٨٨/٠٤/١٩ليسانس حقوقمحمد حلمي إبراهيم احمد١٥
١٩٩٠/٠٥/٠٩خدمه اجتماعيةمحمد حلمى توفيق١٦
١٩٨٧/٠٩/٢١ليسانس حقوقمحمد حلمي محمد حسن١٧
١٩٨٦/٠٦/٢٢ليسانس حقوقمحمد حلمي محمد عبد المقصود١٨
١٩٨٨/٠٢/٢٣ليسانس حقوقمحمد حماد كامل عبد الخالق١٩
١٩٩٢/٠٩/١٧ليسانس حقوقمحمد حماد محمد عبد هللا نخله٢٠
١٩٩٠/١٢/٠٤حاسبات ومعلوماتمحمد حماد مصطفى رضوان٢١
١٩٨٥/٠١/٠٢ليسانس حقوقمحمد حمدان زكى حسن٢٢
١٩٩٠/١٠/٢٢ليسانس حقوقمحمد حمدي حسين احمد٢٣
١٩٩٢/٠٥/٠٤ليسانس حقوقمحمد حمدي عبد العليم سعد٢٤
١٩٨٩/٠٣/٢٥حاسبات ومعلوماتمحمد حمدى عبد المنعم٢٥
١٩٩٢/١٢/١٨زراعةمحمد حمدي عبدهللا السعيد٢٦
١٩٨٨/٠٩/١٠حاسبات ومعلوماتمحمد حمدي عطية احمد٢٧

صفحة ٣١٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٤/١١/٢٧خدمه اجتماعيةمحمد حمدى على محمد٢٨
١٩٩٠/٠١/١٦حاسبات ومعلوماتمحمد حمدي مجاور٢٩
١٩٨٣/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد حمدي محمد عبد المنعم٣٠
١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد حمدي محمود أبو زيد٣١
١٩٨٨/٠٥/٠٥ليسانس حقوقمحمد حنفي إبراهيم عبده٣٢
١٩٨٨/١١/٢٠ليسانس حقوقمحمد حنفي أبو الريش على٣٣
١٩٨٩/٠٤/٠٧ليسانس حقوقمحمد خالد احمد عبد الغفار٣٤
١٩٩٢/٠٦/١٠ليسانس حقوقمحمد خالد بيومي جمعه٣٥
١٩٨٩/٠٥/١٠خدمه اجتماعيةمحمد خالد خليل احمد٣٦
١٩٩١/١٠/٢٤ليسانس حقوقمحمد خالد عبد الهادي احمد٣٧
١٩٩٠/٠٤/٠٥ليسانس حقوقمحمد خالد غريب السيد٣٨
١٩٩٣/١٢/٢٧ليسانس حقوقمحمد خالد يحيى عبد الحميد٣٩
١٩٨٥/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةمحمد خلف معتوق اسماعيل٤٠
١٩٨٩/٠٢/١٠خدمه اجتماعيةمحمد خليل عطيه٤١

صفحة ٣١٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٠/٠٢/١١ليسانس حقوقمحمد خميس عبد العظيم الجابرى١
١٩٩١/٠٧/٢٧ليسانس حقوقمحمد خميس عبد المجيد٢
١٩٩١/٠٣/٠١ليسانس حقوقمحمد خيري حسن عبد المجيد٣
١٩٩٠/١٢/١٥ليسانس حقوقمحمد خيري عبد القادر٤
١٩٩٢/٠٦/٠١ليسانس حقوقمحمد خيري عبد المنعم الباجورى٥
١٩٨٩/٠١/٠٢خدمه اجتماعيةمحمد دياب رجب محمد٦
١٩٨٩/١٢/١٥ليسانس حقوقمحمد رأفت كامل ياسين٧
١٩٨٧/١٢/١٨حاسبات ومعلوماتمحمد رافت ابراهيم٨
١٩٨٥/٠٥/٠٨خدمه اجتماعيةمحمد ربيع قرنى على٩

١٩٩٠/٠٩/٢١نظم معلوماتمحمد رجب سعيد محمد١٠
١٩٨٩/١١/١٢ليسانس حقوقمحمد رجب عبد المقصود إبراهيم١١
١٩٨٨/١٠/١٠ليسانس حقوقمحمد رشاد السيد١٢
١٩٨٨/١٢/٠٨حاسبات ومعلوماتمحمد رشدى عبد العاطى١٣
١٩٨٧/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةمحمد رشدى عبد العليم طه١٤
١٩٩١/٠٦/١٧ليسانس حقوقمحمد رشدى محمد إسماعيل١٥
١٩٨٤/٠٩/٠٢لغات و ترجمهمحمد رشوان خلف هللا١٦
١٩٨٦/١٠/٠٣ليسانس حقوقمحمد رشيد عبد العليم الفرماوى١٧
١٩٩٢/٠٩/١٥ليسانس حقوقمحمد رضا محمد حسن١٨
١٩٨٧/١١/٠٣ليسانس حقوقمحمد رفعت حسن على منصور١٩
١٩٩٠/٠٦/١٦ليسانس حقوقمحمد رفعت حميد على٢٠
١٩٨٧/١٠/٠٤ليسانس حقوقمحمد رفعت عبد الحليم عبد اللطيف٢١
١٩٨٩/٠٤/٢٣حاسبات ومعلوماتمحمد رفعت عطيه محمد يوسف٢٢
١٩٩٠/٠٩/٢١خدمه اجتماعيةمحمد رفعت محمد٢٣
١٩٩١/٠٢/٠٢ليسانس حقوقمحمد رفعت محمود حسانين٢٤
١٩٩٢/٠٩/٣٠ليسانس حقوقمحمد رفعت هاشم عبد الجيد٢٥
١٩٩١/٠٣/٠٣خدمه اجتماعيةمحمد رماح مصطفى٢٦
١٩٩٣/٠٩/٢٩ليسانس حقوقمحمد رمزى فهمي محمد٢٧

صفحة ٣١٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٦/٠٦/١٩خدمه اجتماعيةمحمد رمضان ابراهيم احمد٢٨
١٩٨٨/٠٤/٢٧ليسانس حقوقمحمد رمضان عبد العزيز إبراهيم٢٩
١٩٩٢/٠٣/٢٤ليسانس حقوقمحمد رمضان عبد العظيم محمد٣٠
١٩٨٧/٠٨/٢٥ليسانس ادابمحمد رمضان عبده٣١
١٩٩٢/٠٦/١٠ليسانس حقوقمحمد رمضان فهمى عبد الغفار٣٢
١٩٩٠/٠٩/٠٢خدمه اجتماعيةمحمد رمضان محمد٣٣
١٩٩٠/٠٩/٠٥خدمه اجتماعيةمحمد رمضان محمد العبد٣٤
١٩٨٩/١٢/٢٤خدمه اجتماعيةمحمد رمضان محمد حسانين٣٥
١٩٩٢/٠٣/٠٨ليسانس حقوقمحمد رمضان محمد عيسى٣٦
١٩٨٧/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد رمضان نفادي٣٧
١٩٩٠/٠٥/٢٢ليسانس حقوقمحمد زكريا رشوان طلبه٣٨
١٩٨٦/١٠/١٠ليسانس حقوقمحمد زكى احمد السيد٣٩
١٩٩٠/١١/٣٠ليسانس حقوقمحمد زكى عبد المولى عبد العزيز٤٠
١٩٩١/١١/١٥ليسانس حقوقمحمد زين قرني حسين٤١

صفحة ٣١٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٤/٠٣/٠٢حاسبات ومعلوماتمحمد سالم عبدالغني سالم١
١٩٩٢/٠٤/١٠ليسانس حقوقمحمد سامح محمد عبد الرحمن السيد٢
١٩٩١/٠١/٠٨خدمه اجتماعيةمحمد سامي إسماعيل عبد الكريم٣
١٩٩٢/١١/١٢حاسبات ومعلوماتمحمد سامي ابراهيم٤
١٩٨٨/٠٥/١٢ليسانس حقوقمحمد سامي احمد إبراهيم٥
١٩٨٧/٠٩/٢١خدمه اجتماعيةمحمد سامي احمد إبراهيم٦
١٩٨٨/٠٢/٢٠زراعةمحمد سامي امام محمد٧
١٩٨٩/١٠/٠١خدمه اجتماعيةمحمد سامى حسانيين مصطفى٨
١٩٨٤/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد سامى عبد الرحيم٩

١٩٨٦/٠٩/٢٥ليسانس حقوقمحمد سامي محمد مصطفى همام١٠
١٩٩٢/٠٩/١٩ليسانس حقوقمحمد سامي موسى احمد١١
١٩٩٢/٠٨/٢٨ليسانس حقوقمحمد سرى سليم إبراهيم١٢
١٩٩١/٠٧/١٦ليسانس حقوقمحمد سرى محمد البربرى١٣
١٩٨٨/١١/٠١ليسانس حقوقمحمد سعد احمد محروس١٤
١٩٨٧/٠٩/٢٨نظم معلوماتمحمد سعد زغلول مسعد١٥
١٩٨٨/٠٨/١٢حاسبات ومعلوماتمحمد سعد سعد السيد١٦
١٩٨٣/١٢/٢٥ليسانس حقوقمحمد سعد صادق يوسف١٧
١٩٩١/٠٥/٠٧ليسانس ادابمحمد سعد على جالل١٨
١٩٩٣/٠٩/٢٢ليسانس حقوقمحمد سعد محمد السعيد١٩
١٩٨٩/٠٩/٣٠ليسانس حقوقمحمد سعيد أبو سريع حسن٢٠
١٩٩٢/٠٨/٢٢حاسبات ومعلوماتمحمد سعيد احمد جاد٢١
١٩٨٦/٠٩/٠١ليسانس حقوقمحمد سعيد احمد عطيه٢٢
١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد سعيد احمد محمد٢٣
١٩٨٧/٠٩/٠١ليسانس حقوقمحمد سعيد السيد محمد٢٤
١٩٩١/١١/١٥ليسانس حقوقمحمد سعيد حسن محمد٢٥
١٩٨٨/٠٨/٠١ليسانس حقوقمحمد سعيد حسين عبد النبي٢٦
١٩٨٨/٠٦/١٧ليسانس حقوقمحمد سعيد شاكر السيد٢٧

صفحة ٣١٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩١/٠٩/٢٥ليسانس حقوقمحمد سعيد عباس محمد٢٨
١٩٨٧/٠٩/٠٧خدمه اجتماعيةمحمد سعيد عبد الرشيد٢٩
١٩٨٧/١٠/٢٧ليسانس حقوقمحمد سعيد عبد السميع٣٠
١٩٩٣/١٠/٢٦ليسانس حقوقمحمد سعيد عبد السميع نجدى٣١
١٩٩٠/٠٩/٠٨حاسبات ومعلوماتمحمد سعيد عبد هللا٣٢
١٩٨٦/٠٣/١٨زراعةمحمد سعيد عبدالنور امام٣٣
١٩٩٢/٠٢/٢١ليسانس حقوقمحمد سعيد عماره عبد الحميد٣٤
١٩٨٩/٠١/١٦بكالوريوس تجارةمحمد سعيد متولى محمود٣٥
١٩٩١/١٢/٢٢ليسانس حقوقمحمد سعيد محمد احمد٣٦
١٩٩٤/٠٢/٠٢حاسبات ومعلوماتمحمد سعيد محمد السيد٣٧

صفحة ٣٢٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩١/٠٧/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد سعيد محمد حافظ١
١٩٨٣/١٢/٠٢ليسانس ادابمحمد سعيد محمد عبد العزيز٢
١٩٩٠/٠٢/١٦حاسبات ومعلوماتمحمد سعيد محمد علي٣
١٩٩٠/٠٧/١٩ليسانس حقوقمحمد سعيد محمد محمد على٤
١٩٨٥/٠٣/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمد سالمة محمد٥
١٩٨٨/٠٩/١٢ليسانس حقوقمحمد سالمه حميدة محمد٦
١٩٨٧/٠٩/٠٩ليسانس حقوقمحمد سالمه سعد خضر٧
١٩٩٢/٠٩/٠٩ليسانس حقوقمحمد سالمه سيد محمد٨
١٩٨٨/١٠/٠٨ليسانس حقوقمحمد سليمان أنور سليمان٩

١٩٩٣/٠٦/٠٥ليسانس حقوقمحمد سليمان محمود محمد١٠
١٩٨٦/٠٩/٠٩ليسانس حقوقمحمد سمير احمد عزب محمود١١
١٩٩٣/٠٧/٢٠ليسانس حقوقمحمد سمير السيد حسن١٢
١٩٨٤/١٢/١٢خدمه اجتماعيةمحمد سمير سالم١٣
١٩٨٣/٠٢/٢٦ليسانس حقوقمحمد سمير سالم السيد عبد الرازق١٤
١٩٨٦/٠٥/١٧ليسانس حقوقمحمد سمير عبد العزيز غزال١٥
١٩٨٦/٠٢/٠٨حاسبات ومعلوماتمحمد سمير عبدالمنصف١٦
١٩٨٩/٠٣/٠٩ليسانس حقوقمحمد سمير فتحي تهامى١٧
١٩٩٣/٠٥/١٦ليسانس حقوقمحمد سمير محمد السيد منصور١٨
١٩٩١/٠٣/٠٩ليسانس حقوقمحمد سمير محمد سالمه١٩
١٩٨٥/١٠/٢٨ليسانس حقوقمحمد سمير محمد عبد الحليم٢٠
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس حقوقمحمد سمير محمد عبد اللطيف٢١
١٩٨٦/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد سمير محمد عبدالحليم٢٢
١٩٨٤/٠٣/٠١خدمه اجتماعيةمحمد سمير محمد فوزى٢٣
١٩٨٩/٠٢/٢١نظم معلوماتمحمد سمير محمود محمد٢٤
١٩٨٩/٠٩/٠١ليسانس حقوقمحمد سميرابراهيم المدني٢٥
١٩٩١/٠٧/١٧حاسبات ومعلوماتمحمد سيد ابراهيم٢٦
١٩٩٠/٠٤/٢٥ليسانس حقوقمحمد سيد احمد حسن٢٧

صفحة ٣٢١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٨/١١/٢٣نظم معلوماتمحمد سيد احمد سيد٢٨
١٩٨٦/٠٩/١٦حاسبات ومعلوماتمحمد سيد العربي حسن٢٩
١٩٩٠/٠٦/٢٣حاسبات ومعلوماتمحمد سيد حسن بركات٣٠
١٩٨٨/٠٦/١١ليسانس حقوقمحمد سيد حسين عبد الوهاب٣١
١٩٨٧/١١/٠٥خدمه اجتماعيةمحمد سيد حسين عثمان٣٢
١٩٨٧/١٠/١٨ليسانس حقوقمحمد سيد خلف خليل٣٣
١٩٨٩/١٢/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد سيد ربيع محمد يسن٣٤
١٩٨٩/٠٥/٠٨لغات و ترجمهمحمد سيد سعد السيد٣٥
١٩٨٣/٠٧/٢٧حاسبات ومعلوماتمحمد سيد سليمان٣٦
١٩٩٠/٠٨/٢٦ليسانس حقوقمحمد سيد سيد احمد مرسى٣٧
١٩٩٢/١١/٢٠ليسانس حقوقمحمد سيد شلبي محمد شلبي٣٨
١٩٩٣/٠١/٢٦ليسانس حقوقمحمد سيد عبد العزيز محجوب٣٩
١٩٨٧/٠٩/١٥ليسانس حقوقمحمد سيد عبد العظيم على٤٠
١٩٩٠/٠٨/٢٣ليسانس حقوقمحمد سيد عبد هللا يماني٤١

صفحة ٣٢٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٥/٠٥/١٢ليسانس حقوقمحمد سيد عبده عبد المجيد١
١٩٩٢/٠٨/٢٨ليسانس حقوقمحمد سيد محروس محمد٢
١٩٨٧/٠٦/٢٤ليسانس حقوقمحمد سيد محمد احمد٣
١٩٩٢/٠٣/١٦ليسانس حقوقمحمد سيد محمد احمد٤
١٩٨٨/٠٦/٢٨ليسانس حقوقمحمد سيد محمد حسين٥
١٩٨٧/١٢/١٠بكالوريوس تجارةمحمد سيد محمد خليل٦
١٩٨٤/٠٧/٠٦ليسانس حقوقمحمد سيد محمد محمد٧
١٩٩١/٠٥/١٥ليسانس حقوقمحمد سيد محمد هاللي٨
١٩٩١/١٠/٠٦ليسانس حقوقمحمد سيد مرسى٩

١٩٩٣/١١/٠٩ليسانس حقوقمحمد سيد مصطفى تاج الدين١٠
١٩٩٢/٠١/٠٩حاسبات ومعلوماتمحمد سيف النصر عبد المنعم١١
١٩٨٨/٠٥/٠٢ليسانس حقوقمحمد شحات محمد عثمان١٢
١٩٩٢/١٠/١٦ليسانس حقوقمحمد شحته فوزي١٣
١٩٩١/١٠/٢١حاسبات ومعلوماتمحمد شريف ابراهيم١٤
١٩٩١/٠٣/٠١اقتصاد و علوم سياسيهمحمد شريف الحلى محمود١٥
١٩٩٣/١٠/٠١السنمحمد شريف سنوس مبروك١٦
١٩٨٦/٠٣/١٥ليسانس حقوقمحمد شعبان عمار جوده١٧
١٩٩١/٠٨/١٠ليسانس حقوقمحمد شكري خالوى رسالن١٨
١٩٩٠/٠٤/٠١ليسانس ادابمحمد شكرى على اسماعيل١٩
١٩٨٦/٠٣/٢١ليسانس حقوقمحمد شوقي سيد احمد٢٠
١٩٩٠/١٢/٢٨ليسانس حقوقمحمد شوقي عبد العظيم محمود٢١
١٩٨٣/٠٢/١٥ليسانس حقوقمحمد شوقي محمد حسين٢٢
١٩٩١/٠٢/١٣ليسانس حقوقمحمد صابر على محمد٢٣
١٩٨٦/٠٨/٢٦ليسانس حقوقمحمد صابر محمد صبره٢٤
١٩٩٢/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةمحمد صابر محمد محمد٢٥
١٩٨٣/٠٢/٠٣ليسانس حقوقمحمد صابر محمد مصطفى٢٦
١٩٩٢/١٢/٢٥ليسانس حقوقمحمد صابر محمود على٢٧

صفحة ٣٢٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةمحمد صابر مصطفى حامد٢٨
١٩٨٥/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد صابر يونس راضى٢٩
١٩٩٠/٠٥/٠١ليسانس حقوقمحمد صادق سالمه صادق٣٠
١٩٨٩/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد صبحى عبد العزيز محمد٣١
١٩٨٣/٠٦/١٩خدمه اجتماعيةمحمد صبحي عبد الغنى عبد الرحيم٣٢
١٩٩٠/٠٥/١١ليسانس حقوقمحمد صبحى عفيفي محمد عفيفي٣٣
١٩٩١/٠٩/٠١ليسانس حقوقمحمد صبحى مطاوع عبد الجيد٣٤
١٩٩٣/١٠/١٣ليسانس حقوقمحمد صبري حسن سعيد٣٥
١٩٩١/٠٣/١٥ليسانس حقوقمحمد صفوت سيد محمد٣٦
١٩٨٨/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد صفوت صالح الدين مصطفى٣٧
١٩٩٢/٠٩/٢٩ليسانس حقوقمحمد صفوت صالح حسن٣٨
١٩٩١/٠٤/١٢ليسانس ادابمحمد صفوت محمد حسن٣٩
١٩٨٨/٠٧/١٦بكالوريوس تجارةمحمد صفى الدين طه سليمان٤٠
١٩٨٦/٠٥/٠٨ليسانس حقوقمحمد صالح احمد إبراهيم٤١

صفحة ٣٢٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٠/١٢/٠٢ليسانس حقوقمحمد صالح احمد عزمي احمد١
١٩٨٤/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد صالح احمد محمد٢
١٩٩٣/٠٩/١٤ليسانس حقوقمحمد صالح احمد محمد٣
١٩٨٩/١٠/٠٧حاسبات ومعلوماتمحمد صالح البهى٤
١٩٨٧/٠٩/٣٠حاسبات ومعلوماتمحمد صالح الدين حسين٥
١٩٨٣/٠٣/٢٨نظم معلوماتمحمد صالح الدين راغب٦
١٩٨٩/٠٢/١١ليسانس حقوقمحمد صالح الدين عبد هللا محمد٧
١٩٩١/٠٣/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد صالح الدين مصطفى٨
١٩٩٣/٠٤/١٢خدمه اجتماعيةمحمد صالح السيد عامر٩

١٩٩٠/١٠/١٥ليسانس حقوقمحمد صالح حسن احمد١٠
١٩٨٩/٠٩/٠٦ليسانس حقوقمحمد صالح رمضان احمد١١
١٩٩١/٠٨/٠٢حاسبات ومعلوماتمحمد صالح عبد الرحمن١٢
١٩٨٨/٠٤/٣٠حاسبات ومعلوماتمحمد صالح عبد الظاهر١٣
١٩٨٧/٠٨/١٠خدمه اجتماعيةمحمد صالح عبد العليم على١٤
١٩٨٤/٠٦/٠٩حاسبات ومعلوماتمحمد صالح على مبارز١٥
١٩٩٠/٠٣/٢٣ليسانس حقوقمحمد صالح غريب إبراهيم١٦
١٩٨٩/١٠/١٠بكالوريوس تجارةمحمد صالح محفوظ حسنين١٧
١٩٨٨/٠٥/٠٨ليسانس حقوقمحمد صالح محمد احمد١٨
١٩٨٨/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد صالح محمد عبد الحميد١٩
١٩٩٢/٠٧/٠٢ليسانس حقوقمحمد طارق جيوشى حسنين٢٠
١٩٩٢/٠٧/٢٨ليسانس حقوقمحمد طارق طه إسماعيل٢١
١٩٩١/١١/٠٧ليسانس حقوقمحمد طارق محمد حسن النحال٢٢
١٩٩١/٠٦/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد طارق محمد فرحات٢٣
١٩٨٩/٠٤/١٥ليسانس حقوقمحمد طارق محمود عبد الغفار٢٤
١٩٩٠/٠٨/٢٢ليسانس حقوقمحمد طاهر حموده محمد٢٥
١٩٩٠/٠٣/٢٤ليسانس حقوقمحمد طاهر يحيى عبد المجيد٢٦
١٩٨٦/١١/١٧بكالوريوس تجارةمحمد طلبه عبد الحميد خليل٢٧

صفحة ٣٢٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٢/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةمحمد طلعت شعبان حافظ٢٨
١٩٨٩/٠٤/٠١خدمه اجتماعيةمحمد طلعت عبد الغفار حجازى٢٩
١٩٨٧/٠٥/٠٩ليسانس حقوقمحمد طه احمد مصطفى٣٠
١٩٨٨/٠٢/٢٩خدمه اجتماعيةمحمد طه محمد الغيطانى٣١
١٩٩٠/٠٣/٢٣ليسانس حقوقمحمد طه محمد طه٣٢
١٩٨٧/٠٤/٠٩خدمه اجتماعيةمحمد طه محمد طه٣٣
١٩٩٢/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد عادل اسماعيل محمد٣٤
١٩٨٨/٠٨/٠٦ليسانس حقوقمحمد عادل السيد الشحات٣٥
١٩٨٨/٠٢/٠١ليسانس حقوقمحمد عادل بيومي محمد بيومي٣٦
١٩٩٤/٠٣/١٠ليسانس حقوقمحمد عادل حسن محمدى احمد٣٧
١٩٩٢/٠٤/١٢ليسانس حقوقمحمد عادل زينهم إسماعيل٣٨
١٩٩١/٠١/١٥ليسانس حقوقمحمد عادل سالمه حامد شونه٣٩
١٩٨٨/١١/١٣زراعةمحمد عادل سيد محمد٤٠
١٩٨٩/٠٨/٠٤خدمه اجتماعيةمحمد عادل سيد محمود٤١

صفحة ٣٢٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٢/٠٢/٠٢ليسانس حقوقمحمد عادل صبحى إسماعيل١
١٩٩٠/٠٢/١٦حاسبات ومعلوماتمحمد عادل عبد الحق٢
١٩٩١/١٠/١١ليسانس حقوقمحمد عادل عبد السالم السيد٣
١٩٨٦/٠٦/١٣بكالوريوس تجارةمحمد عادل عبد المنعم مصطفى٤
١٩٨٤/١٢/١١حاسبات ومعلوماتمحمد عادل علي يونس٥
١٩٩٢/١١/١٠ليسانس حقوقمحمد عادل فوزي محمد رفاعي٦
١٩٨٧/٠٩/٢٢ليسانس حقوقمحمد عادل قرني مرسى٧
١٩٨٩/٠٤/٢٤ليسانس حقوقمحمد عادل محمد جاد٨
١٩٩٠/١٢/١٠زراعةمحمد عادل محمد صالح الدين٩

١٩٩٢/٠٩/٠٧ليسانس حقوقمحمد عادل محمد محمد غريب١٠
١٩٨٤/٠٥/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد عادل مشرف١١
١٩٩١/٠٩/١٧خدمه اجتماعيةمحمد عادل يوسف عبده١٢
١٩٨٥/٠٣/٠٢ليسانس حقوقمحمد عاشور محمود يوسف١٣
١٩٨٦/٠٨/٠٤ليسانس حقوقمحمد عاصم محمد حسين١٤
١٩٩١/٠٩/١٥زراعةمحمد عاطف السيد حسانين١٥
١٩٩١/٠٧/٠٨خدمه اجتماعيةمحمد عاطف بدر الدين حسن١٦
١٩٨٦/١٠/٢٧ليسانس حقوقمحمد عاطف بيومي مصطفى١٧
١٩٨٥/٠٣/٢٦خدمه اجتماعيةمحمد عاطف حسين عزت١٨
١٩٨٩/٠٢/١٣ليسانس حقوقمحمد عاطف عبد الباسط قطب١٩
١٩٨٧/١١/٠٤خدمه اجتماعيةمحمد عاطف عبد الحميد محمد سلطان٢٠
١٩٨٣/٠٣/٣٠خدمه اجتماعيةمحمد عاطف عبد المنعم محمد٢١
١٩٨٧/٠١/١٢حاسبات ومعلوماتمحمد عاطف عبدالرحيم٢٢
١٩٩٢/٠٩/١١حاسبات ومعلوماتمحمد عاطف محمد٢٣
١٩٨٧/١٠/٠١ليسانس حقوقمحمد عاطف محمد أبو المعاطى٢٤
١٩٩١/٠٥/٣٠ليسانس حقوقمحمد عاطف محمد احمد٢٥
١٩٩٣/٠١/٢٠حاسبات ومعلوماتمحمد عاطف محمد احمد٢٦
١٩٨٨/١٠/١١ليسانس حقوقمحمد عاطف محمد ثابت٢٧

صفحة ٣٢٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٩/٠٩/٢٤ليسانس حقوقمحمد عاطف محمد صادق٢٨
١٩٨٦/٠٧/١٠خدمه اجتماعيةمحمد عايد اسماعيل مصطفى٢٩
١٩٨٦/٠٥/٢٧خدمه اجتماعيةمحمد عباس سعد رمضان٣٠
١٩٩١/٠٦/٢٩نظم معلوماتمحمد عباس طاهر على٣١
١٩٨٥/٠٨/١٨ليسانس حقوقمحمد عبد الباعث خالد٣٢
١٩٩٠/٠٩/٠١ليسانس حقوقمحمد عبد الحفيظ محمد احمد٣٣
١٩٩٣/٠١/١١ليسانس حقوقمحمد عبد الحكيم حنفي عبد الباسط٣٤
١٩٩٠/١١/٢٠ليسانس حقوقمحمد عبد الحكيم سيد على٣٥
١٩٩١/٠٨/٣١حاسبات ومعلوماتمحمد عبد الحكيم محمد٣٦
١٩٨٥/٠٩/٠٧خدمه اجتماعيةمحمد عبد الحليم سيد عبد الحليم٣٧
١٩٩٠/١١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد عبد الحليم محمد ابراهيم٣٨
١٩٩٣/٠١/١١ليسانس حقوقمحمد عبد الحميد إسماعيل٣٩
١٩٩١/٠١/١٩ليسانس حقوقمحمد عبد الحميد احمد صميده٤٠
١٩٨٣/٠٩/١٣ليسانس حقوقمحمد عبد الحميد حسن إبراهيم٤١

صفحة ٣٢٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/٠٩/٠٢ليسانس حقوقمحمد عبد الحميد عبد الرحيم١
١٩٩١/٠٢/١٩ليسانس حقوقمحمد عبد الحميد عطيه السكرى٢
١٩٨٥/٠٩/٢٨ليسانس حقوقمحمد عبد الحميد محمود السيد على٣
١٩٨٩/١٠/٢٠ليسانس حقوقمحمد عبد الخالق احمد٤
١٩٩٠/٠٩/٢٣ليسانس حقوقمحمد عبد الرؤف عبد الشافى احمد٥
١٩٩٠/٠٧/٠٧ليسانس حقوقمحمد عبد الراضي يونس٦
١٩٨٨/٠٦/١٥ليسانس حقوقمحمد عبد الرحمن شحاته بدوى٧
١٩٨٨/٠٦/٠٦ليسانس حقوقمحمد عبد الرحمن عبد العزيز٨
١٩٨٨/٠١/١٣ليسانس حقوقمحمد عبد الرحمن محمد الجندي٩

١٩٨٩/٠٨/١٦ليسانس حقوقمحمد عبد الرحمن محمد حسنين١٠
١٩٩١/٠٨/٠٣خدمه اجتماعيةمحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن١١
١٩٨٤/٠٩/٠١نظم معلوماتمحمد عبد الرحمن محمد موسى١٢
١٩٩١/١١/٢٤ليسانس حقوقمحمد عبد الرحيم الصغير عبيد١٣
١٩٨٩/٠١/٠٥خدمه اجتماعيةمحمد عبد الرسول يوسف١٤
١٩٩١/٠٩/٠١ليسانس حقوقمحمد عبد الستار عامر١٥
١٩٨٤/٠٦/٢١ليسانس حقوقمحمد عبد السالم عبد المقصود سالم١٦
١٩٩٠/١٠/٠٢ليسانس حقوقمحمد عبد السالم محمد شتا١٧
١٩٩٠/٠٤/٢٧ليسانس حقوقمحمد عبد السميع مختار محمد١٨
١٩٨٧/١١/١٩ليسانس ادابمحمد عبد الشافى عبد الصمد١٩
١٩٨٦/٠٩/٢١ليسانس حقوقمحمد عبد الشافي عبد العزيز احمد٢٠
١٩٩١/٠٧/٠٢ليسانس حقوقمحمد عبد العزيز محمد٢١
١٩٨٣/١٠/٢٧ليسانس حقوقمحمد عبد العزيز محمد شعبان٢٢
١٩٩١/١١/٢٦ليسانس حقوقمحمد عبد العظيم احمد احمد٢٣
١٩٩١/٠١/٢٧ليسانس حقوقمحمد عبد العظيم عبد الرحمن رسالن٢٤
١٩٨٧/٠٣/٢٥ليسانس حقوقمحمد عبد العظيم فكرى عثمان٢٥
١٩٨٧/١٠/٢٨ليسانس حقوقمحمد عبد الغفار هاشم نصار٢٦
١٩٨٣/١٢/١٦ليسانس حقوقمحمد عبد الغنى على بدوى٢٧

صفحة ٣٢٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٣/١٢/١٥ليسانس حقوقمحمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح٢٨
١٩٨٥/٠٨/٠١تربيةمحمد عبد الفتاح حامد بكير٢٩
١٩٨٧/١١/١٥ليسانس ادابمحمد عبد الفضيل عبد الفضيل٣٠
١٩٩٢/٠٢/٢٢ليسانس حقوقمحمد عبد الكريم عبد الستار٣١
١٩٨٥/١٢/٠٨حاسبات ومعلوماتمحمد عبد اللطيف احمد٣٢
١٩٩١/٠٩/١٥ليسانس حقوقمحمد عبد هللا إبراهيم حموده٣٣
١٩٨٤/١٢/٢٣خدمه اجتماعيةمحمد عبد هللا امين السيد٣٤
١٩٩٠/٠٨/٠٨خدمه اجتماعيةمحمد عبد هللا خليل حسين٣٥
١٩٩٢/٠٧/١٦بكالوريوس تجارةمحمد عبد هللا دياب مصطفى٣٦
١٩٨٧/٠٥/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد عبد هللا سيد احمد٣٧
١٩٨٨/٠٧/٠٩ليسانس حقوقمحمد عبد هللا عبد الحميد طه٣٨
١٩٩١/٠٩/٠١السنمحمد عبد هللا على فوده٣٩
١٩٨٣/٠٦/٢٩ليسانس حقوقمحمد عبد المؤمن عربى عبد المؤمن٤٠
١٩٨٥/٠٩/١٣خدمه اجتماعيةمحمد عبد المجيد محمد احمد٤١

صفحة ٣٣٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٣/٠٥/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد عبد المحسن عبد الفتاح١
١٩٨٩/٠٥/٣٠ليسانس حقوقمحمد عبد المقصود اسحق٢
١٩٨٧/٠٢/٢٦ليسانس حقوقمحمد عبد المنعم احمد محمد٣
١٩٨٦/٠١/١٠خدمه اجتماعيةمحمد عبد المنعم احمد محمد٤
١٩٨٨/١٠/٢٤ليسانس حقوقمحمد عبد المنعم حسن حمدان٥
١٩٩١/١١/٢٥حاسبات ومعلوماتمحمد عبد المنعم محمد محمد٦
١٩٨٧/٠٢/٢٦ليسانس حقوقمحمد عبد المنعم محمد محمد٧
١٩٨٦/١٠/٠١ليسانس حقوقمحمد عبد المنعم محمود حسنين٨
١٩٨٥/١٠/٢٨ليسانس حقوقمحمد عبد الموجود عبد النعيم محمد٩

١٩٨٨/٠٦/١١حاسبات ومعلوماتمحمد عبد الناصر عبدالسالم١٠
١٩٩١/٠٩/١١ليسانس حقوقمحمد عبد الناصر على فرج١١
١٩٩١/٠٢/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد عبد الوالى على الدسوقى١٢
١٩٨٩/٠٩/٠٨ليسانس حقوقمحمد عبد الوهاب بيومي عبد الوهاب١٣
١٩٩٠/٠٨/١٨بكالوريوس تجارةمحمد عبد الوهاب على حسنين١٤
١٩٨٥/٠٤/١٥حاسبات ومعلوماتمحمد عبدالستار محمد١٥
١٩٨٦/٠٣/١١حاسبات ومعلوماتمحمد عبدالعزيز احمد١٦
١٩٨٦/٠٤/٢٤حاسبات ومعلوماتمحمد عبدالعزيز جبريل١٧
١٩٨٥/٠٨/٢٤حاسبات ومعلوماتمحمد عبدهللا عبدالستار١٨
١٩٩١/٠١/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمد عبدهللا محمد١٩
١٩٩١/٠٦/١٥حاسبات ومعلوماتمحمد عبدالناصر جابر سعد٢٠
١٩٩٢/٠٤/٢٢ليسانس حقوقمحمد عبده حسن عبد الكريم٢١
١٩٩٢/٠٩/١٧حاسبات ومعلوماتمحمد عبده محمد٢٢
١٩٨٤/١١/١٥خدمه اجتماعيةمحمد عثمان محمد منصور٢٣
١٩٨٤/٠٩/٠٩ليسانس حقوقمحمد عثمان محمد يوسف٢٤
١٩٩١/٠١/١٣بكالوريوس تجارةمحمد عدلى محمود احمد٢٥
١٩٨٤/٠٥/١٣خدمه اجتماعيةمحمد عدلى هاشم قاسم٢٦
١٩٨٦/٠٣/٣٠خدمه اجتماعيةمحمد عربى عبد الحفيظ محمود٢٧

صفحة ٣٣١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٩/٠١/٢٣خدمه اجتماعيةمحمد عرفات محمد احمد٢٨
١٩٩١/٠٩/٢٢ليسانس حقوقمحمد عرفه احمد رسالن٢٩
١٩٨٣/٠١/١٥ليسانس حقوقمحمد عرفه محمد امام٣٠
١٩٨٦/٠٩/٢٧ليسانس حقوقمحمد عز عزتلى عكاشة٣١
١٩٩١/٠٨/٠٩ليسانس حقوقمحمد عزت إبراهيم احمد٣٢
١٩٩١/٠١/٢٠خدمه اجتماعيةمحمد عزت ابراهيم ابراهيم٣٣
١٩٨٦/٠٥/٢٦حاسبات ومعلوماتمحمد عزت تونى٣٤
١٩٩٣/٠٤/٠٤خدمه اجتماعيةمحمد عصام رمضان مرسى٣٥
١٩٨٦/٠٨/١٣خدمه اجتماعيةمحمد عصام صبرى٣٦
١٩٩١/٠٤/١٥ليسانس حقوقمحمد عصام عبد العاطى عبد الفتاح٣٧
١٩٩٣/١٢/١١ليسانس حقوقمحمد عصام عبد القادر٣٨
١٩٩١/١١/١٨ليسانس حقوقمحمد عصام كامل محمد٣٩
١٩٩٣/٠٧/٠٨ليسانس حقوقمحمد عصام محمد عبده٤٠
١٩٩٢/٠٨/١٣ليسانس حقوقمحمد عصام محمد محمد٤١

صفحة ٣٣٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٧/٠٣/١٦ليسانس حقوقمحمد عطية محمد على١
١٩٩٠/٠٨/٠٦زراعةمحمد عفيفي ابوالخير عفيفي٢
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد عفيفي عبد العزيزمحمد٣
١٩٨٧/٠٧/١٠خدمه اجتماعيةمحمد عالء الدين حسين محمد٤
١٩٨٣/١٢/١١ليسانس حقوقمحمد عالء الدين حنفي مصطفى٥
١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد عالء الدين محمد قاسم٦
١٩٩٠/٠٧/٢٤خدمه اجتماعيةمحمد عالم يوسف احمد محمود٧
١٩٨٥/٠١/١٥ليسانس حقوقمحمد علوان عبد الغفور أبو النيل٨
١٩٨٣/١٢/٢٠خدمه اجتماعيةمحمد على ابراهيم سالم٩

١٩٨٧/٠٩/٢٨خدمه اجتماعيةمحمد على ابو اليزيد١٠
١٩٩٠/٠٣/١٣ليسانس حقوقمحمد على احمد شحاته١١
١٩٨٥/٠٧/٢٧ليسانس حقوقمحمد على احمد على١٢
١٩٨٧/٠١/٠٥ليسانس حقوقمحمد على احمد محمد عبد العال١٣
١٩٨٨/٠٥/١٠ليسانس حقوقمحمد على الحسينى إبراهيم١٤
١٩٩٢/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد على السيد حسن١٥
١٩٨٥/٠٥/٢٣خدمه اجتماعيةمحمد على السيد سعد١٦
١٩٩١/٠٣/١٦حاسبات ومعلوماتمحمد علي العقيلي علي١٧
١٩٨٧/٠٩/٠٨خدمه اجتماعيةمحمد على جمال على١٨
١٩٨٦/٠٨/١٩ليسانس حقوقمحمد على حامد السيد١٩
١٩٨٩/٠٢/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمد على حسن٢٠
١٩٨٨/٠٨/٠٧ليسانس حقوقمحمد على حسن جاد٢١
١٩٩٢/٠٩/٠٩ليسانس حقوقمحمد على حسن على٢٢
١٩٨٥/١٢/٢١بكالوريوس تجارةمحمد على حسن على٢٣
١٩٨٥/١١/٢٦حاسبات ومعلوماتمحمد علي حسين محمد٢٤
١٩٩١/١١/٠٣ليسانس حقوقمحمد على حنفي السيد٢٥
١٩٩٠/١١/٢٥ليسانس حقوقمحمد على خالد على٢٦
١٩٨٤/٠١/١٠ليسانس حقوقمحمد على سالم محمد٢٧

صفحة ٣٣٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

حاسبات ومعلوماتمحمد على سعد ابراهيم٢٨
١٩٨٧/٠٦/٢٤ليسانس حقوقمحمد على صالح الصوفى٢٩
١٩٨٣/٠٥/٢٣ليسانس حقوقمحمد على عبد العال احمد٣٠
١٩٨٣/٠٨/١٠ليسانس حقوقمحمد على عبد الغنى الموافى٣١
١٩٨٩/٠٨/٠٥ليسانس حقوقمحمد على عبد المنعم محمد٣٢
١٩٩٠/١١/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمد على عمر عبد المنعم٣٣
١٩٩٢/٠٩/٢٤ليسانس حقوقمحمد على لطفي صبحي٣٤
١٩٩٢/٠٩/٠٧ليسانس حقوقمحمد على محمد إسماعيل٣٥
١٩٨٣/١١/٢٥زراعةمحمد علي محمد االباصيري٣٦
١٩٩١/١٠/٠١ليسانس حقوقمحمد على محمد على٣٧
١٩٩٠/٠٣/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد على محمد على٣٨
١٩٩٠/٠٧/١٤ليسانس حقوقمحمد على محمد على الشاذلى٣٩
١٩٩١/٠٦/٠٢نظم معلوماتمحمد على محمد على حسن٤٠
١٩٩٠/١٢/٢٣ليسانس حقوقمحمد على محمد محمد صالح٤١

صفحة ٣٣٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٠/١٢/٠١ليسانس حقوقمحمد على محمود خليل١
١٩٩٢/٠٣/٢٥نظم معلوماتمحمد عماد محمد السعيد٢
١٩٩٣/٠٧/٣١ليسانس حقوقمحمد عماد محمد رشاد شريف٣
١٩٩١/٠١/١٣ليسانس حقوقمحمد عمر إبراهيم عاشور إبراهيم٤
١٩٩٠/٠٣/٢٨ليسانس ادابمحمد عمر ابراهيم احمد٥
١٩٩٠/٠٣/٢٣حاسبات ومعلوماتمحمد عمر ابراهيم محمد٦
١٩٩١/١٢/٠٩ليسانس حقوقمحمد عمر حسين على٧
١٩٨٩/١٠/٣١ليسانس حقوقمحمد عمر عبد الحفيظ الصادق٨
١٩٨٥/٠١/٠٣ليسانس حقوقمحمد عمر عبد الحفيظ محمد٩

١٩٨٧/٠١/٢٥ليسانس حقوقمحمد عمر عبد الرحيم عبد اللطيف١٠
١٩٨٤/٠٥/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمد عمر عبدالجبار١١
١٩٩٠/٠٨/١١ليسانس حقوقمحمد عناني سيد احمد١٢
١٩٩٠/١١/٢٠ليسانس حقوقمحمد عنتر الصغير محمد١٣
١٩٨٧/١٢/٠٦ليسانس حقوقمحمد عويس احمد محمد١٤
١٩٩١/١٠/٢٠ليسانس حقوقمحمد عيد إسماعيل إبراهيم١٥
١٩٨٩/٠٦/٢٣خدمه اجتماعيةمحمد عيد ادم مدبولى١٦
١٩٨٥/٠٦/١٦خدمه اجتماعيةمحمد عيد حسن عبد الحميد١٧
١٩٩٠/٠١/٣٠ليسانس حقوقمحمد عيد سعيد محمد١٨
١٩٩١/٠٤/٠٧ليسانس ادابمحمد عيد صابر خالد١٩
١٩٨٨/٠٦/٠٥ليسانس حقوقمحمد عيسى تفادى محمد٢٠
١٩٨٧/٠٩/٢٠ليسانس حقوقمحمد غنيمى عبد العزيز غنيمى٢١
١٩٩٣/٠٦/١٤ليسانس حقوقمحمد فؤاد احمد فؤاد٢٢
١٩٩٠/٠١/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمد فؤاد سيد٢٣
١٩٨٧/٠٩/٠٩ليسانس حقوقمحمد فؤاد عبد الحميد على٢٤
١٩٨٤/١١/٠٩خدمه اجتماعيةمحمد فؤاد محمد٢٥
١٩٨٧/٠٤/٢٦ليسانس ادابمحمد فؤاد مصطفى٢٦
١٩٩٠/٠٧/٠١ليسانس حقوقمحمد فؤاد منصور محمد سرحان٢٧

صفحة ٣٣٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد فتاح مسعود محمد٢٨
١٩٨٧/٠١/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمد فتحي ابراهيم جالل٢٩
١٩٨٨/٠٤/٠١لغات و ترجمهمحمد فتحى احمد عبد الرحيم٣٠
١٩٨٨/٠١/١٨حاسبات ومعلوماتمحمد فتحى احمد محمد٣١
١٩٨٣/٠٦/١٢ليسانس حقوقمحمد فتحي حنفي حسن٣٢
١٩٨٩/٠٤/٢٢ليسانس حقوقمحمد فتحي خليفه عبد النبي٣٣
١٩٨٧/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد فتحى زكى ابراهيم٣٤
١٩٩٠/٠٤/٢٠ليسانس حقوقمحمد فتحي عبد هللا السيد٣٥
١٩٨٩/٠٧/٠٤زراعةمحمد فتحي عبدالعظيم محمد٣٦

صفحة ٣٣٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٩/٠٩/١٦بكالوريوس تجارةمحمد عبد الرحمن حسن محمد١
١٩٩٠/٠٢/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد عبد الرحمن رمضان عبد العزيز٢
١٩٩٢/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةمحمد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن٣
١٩٩٢/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد عبد الرحمن محجوب حسن٤
١٩٨٧/٠٨/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد عبد الرحيم عبد الفتاح٥
١٩٩١/١٠/١٥بكالوريوس تجارةمحمد عبد السالم احمد السيد٦
١٩٨٣/١٠/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد عبد السالم عبد الفتاح٧
١٩٨٦/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد عبد السميع فتوح فتوح٨
١٩٨٧/١٠/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد عبد العال فرج عبد العال٩

١٩٨٩/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد عبد العزيز محمد عفيفي١٠
١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد عبد الغفار احمد فرج١١
١٩٩٢/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد عبد الفتاح خليل خليل١٢
١٩٨٣/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةمحمد عبد الفتاح عبد العال احمد١٣
١٩٩١/٠٧/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد عبد الفتاح محمد١٤
١٩٨٩/٠٣/١٤بكالوريوس تجارةمحمد عبد الكريم أبو المعاطى١٥
١٩٨٣/٠٤/١٢بكالوريوس تجارةمحمد عبد اللطيف عبد الحميد١٦
١٩٨٥/٠٦/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد عبد هللا دسوقي محمد١٧
١٩٨٧/١١/١٣بكالوريوس تجارةمحمد عبد هللا عبد الحميد عبد هللا١٨
١٩٨٧/١٠/١٢بكالوريوس تجارةمحمد عبد هللا عبد الحميد محمد١٩
١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد عبد هللا عبد الستار٢٠
١٩٨٥/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد عبد المطلب عليوه محمد٢١
١٩٨٤/١٢/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد عبد المنصف محمد على٢٢
١٩٨٩/١١/١٤بكالوريوس تجارةمحمد عبد المنعم إبراهيم عبد المنعم٢٣
١٩٨٨/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد عبد المنعم عبده٢٤
١٩٨٨/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد عبد المنعم عبده٢٥
١٩٩٠/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد عبد المنعم عبيد احمد٢٦
١٩٩٠/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد عبد النبي رمضان عمر٢٧

صفحة ٣٣٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٦/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد عبد النبي سيد قطب٢٨
١٩٩٢/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد عبد النبي محمد عبد الغنى٢٩
١٩٨٩/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد عبد الواحد سالمه بكر٣٠
١٩٨٦/٠١/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد عبد الواحد عبد المنعم٣١
١٩٨٩/٠٩/١٥بكالوريوس تجارةمحمد عبد الواحد محمد السارح٣٢
١٩٨٧/٠١/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد عبد الوكيل عبد الرؤف٣٣
١٩٨٦/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةمحمد عبد الوهاب حفنى٣٤
١٩٨٩/٠١/١٠بكالوريوس تجارةمحمد عبده توفيق موسى٣٥
١٩٩٣/٠٥/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد عثمان على عثمان٣٦
١٩٨٩/١٢/١٣بكالوريوس تجارةمحمد عزب محمد٣٧
١٩٨٩/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةمحمد عزت سعد محمد٣٨

صفحة ٣٣٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٢/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد عصام إبراهيم١
١٩٨٨/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد عصام شعبان محمد٢
١٩٩٣/١٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمد عصام عبد الحليم٣
١٩٩٠/٠٩/١٩بكالوريوس تجارةمحمد عصام محمد عبد الحليم٤
١٩٨٦/١٢/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد عصام محمود سعيد٥
١٩٨٧/٠٧/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد عطيه على عطية٦
١٩٨٤/٠٣/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد عالء الدين حسن صبحى٧
١٩٨٥/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد عالء سعد عبد المجيد٨
١٩٩٣/١٠/١٢بكالوريوس تجارةمحمد عالء كامل محمود احمد٩

١٩٩١/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد على احمد محمد١٠
١٩٩٠/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد على الدين السيد احمد١١
١٩٨٨/٠٣/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد على باشا شحات عوض١٢
١٩٩١/١٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمد على حسينى السيد١٣
١٩٨٨/٠٥/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد على سليمان الضانى١٤
١٩٩٢/١١/١٦بكالوريوس تجارةمحمد على عبد السالم السيد١٥
١٩٨٨/١١/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد على عبد المؤمن على١٦
١٩٩٢/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةمحمد على فؤاد محمود محمد١٧
١٩٨٨/٠١/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد على محمد حسن١٨
١٩٨٨/٠٣/٢١بكالوريوس تجارةمحمد على محمد عبد الجواد١٩
١٩٨٥/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد على محمد قناوى٢٠
١٩٨٦/١٠/١٧بكالوريوس تجارةمحمد على محمود٢١
١٩٨٤/١٢/٢١بكالوريوس تجارةمحمد عماد الدين عبد الحميد٢٢
١٩٨٥/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد عمرو سيد محمود٢٣
١٩٨٩/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد عنتر محمود ابراهيم٢٤
١٩٨٤/٠٥/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد عنترعبد الموجود٢٥
١٩٨٩/٠٨/٠٩بكالوريوس تجارةمحمد عيد احمد على٢٦
١٩٨٨/١١/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد عيد فاروق سيد٢٧

صفحة ٣٣٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٧/٠٩/١٤بكالوريوس تجارةمحمد غريب عبد هللا حسن٢٨
١٩٨٧/١٢/١٢بكالوريوس تجارةمحمد فؤاد حسن محمد٢٩
١٩٨٤/١١/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد فؤاد محمود فريد٣٠
١٩٨٦/٠٢/١٩بكالوريوس تجارةمحمد فاروق محمد عفيفي٣١
١٩٨٦/٠٧/١٨بكالوريوس تجارةمحمد فاروق محمود محمود٣٢
١٩٨٦/٠٨/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد فتحي أنور عبد الحميد٣٣
١٩٨٩/١٠/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد فتحي سليمان محمد عاشور٣٤
١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد فتحي على٣٥
١٩٨٥/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد فتحي محمد محمود٣٦
١٩٨٣/٠٣/٣١بكالوريوس تجارةمحمد فتحي محمد مكاوى٣٧
١٩٨٥/٠٧/١٩بكالوريوس تجارةمحمد فرغلى احمد فرغلى٣٨

صفحة ٣٤٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩١/٠٢/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد فريد شوقي أبو المجد١
١٩٨٨/٠٣/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد فوزي السيد السيد٢
١٩٨٦/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةمحمد فوزي ذكى العزب٣
١٩٨٣/٠٢/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد فيفيان سيد محمد٤
١٩٩٢/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد قدري محمد عبد الغفار٥
١٩٨٩/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد قرني عيد قرني٦
١٩٨٤/٠١/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد كامل عبد هللا رجب٧
١٩٨٦/١٢/١٨بكالوريوس تجارةمحمد كامل عبد المحسن٨
١٩٨٥/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد كامل نصر محمد٩

١٩٩٣/٠٣/١٧بكالوريوس تجارةمحمد كمال عبد الصادق خليل١٠
١٩٨٣/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد كمال محمد دسوقى١١
١٩٩٠/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد لبيب محمد لبيب١٢
١٩٨٧/١٠/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد لطفى عبد الرازق١٣
١٩٩٢/١١/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد ماركونى إسماعيل عكوش١٤
١٩٨٨/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد ماهر عبد هللا محمد١٥
١٩٩٢/٠٩/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد مبروك عبد الفتاح١٦
١٩٩٠/١١/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد متولى احمد متولى١٧
١٩٨٨/٠٤/١٠بكالوريوس تجارةمحمد مجاهد محمد عبد الرحيم١٨
١٩٩٢/٠١/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد مجدي إبراهيم محمد١٩
١٩٩٠/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد مجدي السيد عبد العزيز٢٠
١٩٨٩/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد مجدي زكريا٢١
١٩٨٩/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد مجدي سيد حسن٢٢
١٩٩٢/١٢/١٨بكالوريوس تجارةمحمد مجدي عبد العزيز٢٣
١٩٨٧/١٢/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد مجدي عبد الفتاح٢٤
١٩٩١/٠٩/١٤بكالوريوس تجارةمحمد مجدي محمد إبراهيم٢٥
١٩٩٣/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد مجدي محمد احمد٢٦
١٩٨٤/٠٣/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد مجدي محمد على٢٧

صفحة ٣٤١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٧/٠٢/١٨بكالوريوس تجارةمحمد مجدي محمد محمد أبو النجا٢٨
١٩٩١/٠٥/١١بكالوريوس تجارةمحمد مجدى محمد محمود٢٩
١٩٨٦/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةمحمد محب إبراهيم المسلمانى٣٠
١٩٨٩/٠٨/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد محسن عباس محمد٣١
١٩٩٠/٠٤/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد محسن عمر زكى٣٢
١٩٩٣/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد محسن محمد كمال٣٣
١٩٨٩/٠٦/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد محسن وجيه محمد٣٤
١٩٨٧/٠٥/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد محمد أمين سيد٣٥
١٩٨٤/٠٣/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد محمد السيد محمد٣٦
١٩٩١/٠٥/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد محمد بدران محمد٣٧
١٩٩٢/٠٧/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد محمد بيومي٣٨

صفحة ٣٤٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٣/٠١/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد محمد رمضان محمد١
١٩٨٧/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةمحمد محمد عبد الحميد٢
١٩٨٩/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد محمد عبد الخالق٣
١٩٨٦/٠٩/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد محمد محمد محمد مسلم٤
١٩٩٣/٠٥/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد محمد مصطفى عبد السالم٥
١٩٨٩/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد محمود إبراهيم٦
١٩٩٠/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد محمود إبراهيم الخولى٧
١٩٩١/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد محمود احمد على٨
١٩٨٧/١٢/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد محمود احمد محمد رشيد٩

١٩٨٥/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد محمود احمد محمود السيد١٠
١٩٩٠/٠٦/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد محمود حميد محمود١١
١٩٨٩/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةمحمد محمود عبد الظاهر محمود١٢
١٩٩٢/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةمحمد محمود عبد المجيد حسن١٣
١٩٩١/٠٧/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد محمود عبد المنعم محمد١٤
١٩٨٧/٠٣/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد محمود فتحي محمد١٥
١٩٨٧/٠٩/١٣بكالوريوس تجارةمحمد محمود محمد جابر١٦
١٩٨٤/٠٥/١٤بكالوريوس تجارةمحمد محمود محمد حميد١٧
١٩٩١/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةمحمد محمود محمد محمود١٨
١٩٩٠/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد محمود محمود احمد١٩
١٩٨٨/١٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمد محمود ناجى حسان٢٠
١٩٨٩/٠٦/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد محمود نجاتى محمود٢١
١٩٩١/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد محى الدين احمد محمد٢٢
١٩٩١/٠٩/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد مرزوق صالح عبد الكريم٢٣
١٩٨٨/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد مرسى إبراهيم٢٤
١٩٨٧/٠٥/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد مسعد على احمد٢٥
١٩٨٥/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةمحمد مصرى عبد الفتاح احمد٢٦
١٩٩٢/٠٤/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى حسن احمد٢٧

صفحة ٣٤٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٣/٠٨/١٢بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى خالد مصطفى٢٨
١٩٨٥/٠٢/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى عبد العال الليثى٢٩
١٩٩٢/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى عبد الفتاح محمد٣٠
١٩٨٧/١١/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى عبد النبي إبراهيم٣١
١٩٩١/٠٨/١٧بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى على الشيخ٣٢
١٩٩٢/٠٩/٠٤بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى كمال محمود٣٣
١٩٨٩/١٠/١٩بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى محمد أبو العال٣٤
١٩٨٣/٠٧/١١بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى محمد احمد٣٥
١٩٨٩/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى محمد السيد٣٦
١٩٨٨/٠٢/١٦بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى محمد المصري٣٧
١٩٩٢/٠٦/١٣بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى محمد مصطفى٣٨

صفحة ٣٤٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٦/١٢/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى مصطفى سليم١
١٩٨٩/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةمحمد مطاوع همام احمد٢
١٩٨٦/٠٦/١٢بكالوريوس تجارةمحمد معروف محمود محمود٣
١٩٩٠/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةمحمد مكرم عثمان محمد٤
١٩٩٢/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةمحمد ممدوح صبحى٥
١٩٩٤/٠٣/٢١بكالوريوس تجارةمحمد ممدوح عبد الرازق محمد٦
١٩٩٢/٠٣/٠٨بكالوريوس تجارةمحمد ممدوح عطية إبراهيم٧
١٩٨٧/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةمحمد منصور الشحات٨
١٩٩١/١١/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد منصور مرسى السيد٩

١٩٩٢/٠٦/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد منير محمد أبو سريع١٠
١٩٨٩/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد موسى رياض مصطفى١١
١٩٩٣/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد ناجى عبد المنعم حافظ١٢
١٩٨٩/٠٤/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد ناصر كامل١٣
١٩٨٨/٠١/١٦بكالوريوس تجارةمحمد نبيل أبو السعود إبراهيم١٤
١٩٩٣/٠٦/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد نبيل حسين بدوى١٥
١٩٨٧/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةمحمد نبيل سامي حنفي١٦
١٩٩٢/١٢/١٢بكالوريوس تجارةمحمد نبيل عبد السالم حسن١٧
١٩٩٢/٠٥/٢١بكالوريوس تجارةمحمد نبيل عبد العزيز محمد جمعه١٨
١٩٨٩/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمحمد نبيل محمد رفعت١٩
١٩٩١/٠٢/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد نبيه محمد حسين٢٠
١٩٨٩/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد نجيب محمد متولى٢١
١٩٨٨/٠٩/٢٧بكالوريوس تجارةمحمد نشات حامد٢٢
١٩٩٢/٠٣/٣١بكالوريوس تجارةمحمد نصر إبراهيم محمد على٢٣
١٩٨٥/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةمحمد هارون احمد عبد هللا٢٤
١٩٩١/٠١/٢٢بكالوريوس تجارةمحمد هشام جمال الدين محمود٢٥
١٩٩١/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةمحمد هشام حسين حسن٢٦
١٩٩١/٠٧/١٥بكالوريوس تجارةمحمد وجدى عبد العزيز غازى٢٧

صفحة ٣٤٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩١/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةمحمد وجدى محمد أبو الحسن٢٨
١٩٩٣/١١/٢٥بكالوريوس تجارةمحمد وحيد فاروق محمود٢٩
١٩٨٩/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةمحمد يحيى عبد الكريم٣٠
١٩٨٨/٠٥/١٨بكالوريوس تجارةمحمد يحيى محمود٣١
١٩٨٧/١١/١٩بكالوريوس تجارةمحمد يسرى عبد الشافي٣٢
١٩٩١/٠٥/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد يوسف عماد الدين يوسف٣٣
١٩٨٦/٠٨/١٥بكالوريوس تجارةمحمد يوسف محمد٣٤
١٩٨٨/١٢/١٨بكالوريوس تجارةمحمد يوسف محمد يوسف٣٥
١٩٩١/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةمحمود إبراهيم إسماعيل متولى٣٦
١٩٩١/١١/٢٠بكالوريوس تجارةمحمود إبراهيم احمد السيد٣٧
١٩٨٣/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةمحمود إبراهيم طه على٣٨

صفحة ٣٤٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمود إبراهيم محمود عوض١
١٩٨٨/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةمحمود أبو الخير  محمد أبو الخير٢
١٩٨٨/٠٣/١١بكالوريوس تجارةمحمود أبو القاسم محمد٣
١٩٩٢/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةمحمود أبو سريع بيومي محمد٤
١٩٩٢/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةمحمود أمين محمد محمود٥
١٩٩١/٠٣/١٩بكالوريوس تجارةمحمود احمد احمد البيومى٦
١٩٨٩/٠٨/٢٦بكالوريوس تجارةمحمود احمد احمد مجاهد٧
١٩٩١/١١/٠٣بكالوريوس تجارةمحمود احمد السيد عبد الحليم٨
١٩٨٩/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةمحمود احمد حسن احمد٩

١٩٨٩/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةمحمود احمد سيف سيد١٠
١٩٩٢/٠١/٢٩بكالوريوس تجارةمحمود احمد عبد العظيم محمد١١
١٩٨٣/٠٣/٢٤بكالوريوس تجارةمحمود احمد مبروك١٢
١٩٩٠/١١/٢٤بكالوريوس تجارةمحمود احمد محمد احمد أبو السعود١٣
١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمود احمد محمد العطار١٤
١٩٨٥/١١/١٥بكالوريوس تجارةمحمود احمد محمد حسن١٥
١٩٨٨/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةمحمود احمد محمد عثمان١٦
١٩٨٤/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةمحمود احمد محمود أبو النجا١٧
١٩٩٢/٠٣/٢٦بكالوريوس تجارةمحمود احمد محمود ركابى١٨
١٩٩٢/١١/٠١بكالوريوس تجارةمحمود اكرم عبد الحافظ١٩
١٩٨٧/١٠/١٨بكالوريوس تجارةمحمود السيد عبد الرحمن٢٠
١٩٩١/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةمحمود ايمن عبد الحميد٢١
١٩٩١/٠١/٢٩بكالوريوس تجارةمحمود توفيق حلوان٢٢
١٩٨٩/٠١/١٥بكالوريوس تجارةمحمود جابر إبراهيم احمد٢٣
١٩٨٨/١٢/٢٨بكالوريوس تجارةمحمود جمال حسن عبد العزيز٢٤
١٩٨٧/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةمحمود جمال سعد توفيق٢٥
١٩٨٨/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةمحمود جمال محمد ابراهيم٢٦
١٩٩٠/٠٦/٢٩بكالوريوس تجارةمحمود جميل عبد الفتاح محمد٢٧

صفحة ٣٤٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٩/٠٩/١١بكالوريوس تجارةمحمود حسن فرج على٢٨
١٩٨٧/١١/١٢بكالوريوس تجارةمحمود حسين أمين عثمان٢٩
١٩٨٦/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةمحمود حسين سيد٣٠
١٩٩٢/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةمحمود حسين محمود محمد٣١
١٩٩٢/٠٤/١٤بكالوريوس تجارةمحمود حلمي عبد العليم سيد٣٢
١٩٩٢/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةمحمود حمدي محمد بيومى٣٣
١٩٩١/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمود حنفي توفيق سعد٣٤
١٩٨٨/٠٢/١٠بكالوريوس تجارةمحمود خليل محمود امام٣٥
١٩٩١/١٢/٠٣بكالوريوس تجارةمحمود خميس محمود عبد الحميد٣٦
١٩٨٨/٠٤/٠٨بكالوريوس تجارةمحمود رأفت السيد محمد٣٧
١٩٩١/١٠/١٥بكالوريوس تجارةمحمود رأفت بخيت معوض٣٨

صفحة ٣٤٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٦/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةمحمود رأفت محمد احمد١
١٩٩٠/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةمحمود رزق هللا احمد معوض٢
١٩٨٨/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةمحمود رشدى احمد حسنين٣
١٩٨٨/٠٤/٢٤بكالوريوس تجارةمحمود رشدى عبد العواض٤
١٩٨٥/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةمحمود رمضان احمد القناوى٥
١٩٨٨/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةمحمود سعد جمال إسماعيل٦
١٩٩٠/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةمحمود سعد عبد الحميد محمود٧
١٩٨٤/٠٤/١٥بكالوريوس تجارةمحمود سعيد عبد الفضيل فرج٨
١٩٩٢/٠٦/١٣بكالوريوس تجارةمحمود سعيد عبد المؤمن عبد الحفيظ٩

١٩٩٢/٠٤/٠٩بكالوريوس تجارةمحمود سعيد محمد الشافعى١٠
١٩٨٨/١١/٠٧بكالوريوس تجارةمحمود سعيد محمد على١١
١٩٨٩/٠٥/١٦بكالوريوس تجارةمحمود سمير محمد عبد الرحمن١٢
١٩٨٧/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةمحمود سيد سالم السيد١٣
١٩٨٨/٠٤/٢٨بكالوريوس تجارةمحمود سيد عبد البصير عبد العزيز١٤
١٩٨٧/٠١/٠٨بكالوريوس تجارةمحمود سيد عليوه محمود١٥
١٩٨٥/١١/٠٧بكالوريوس تجارةمحمود سيد محمد المغربى١٦
١٩٨٤/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةمحمود سيد محمد حسين١٧
١٩٨٧/١٠/٢٢بكالوريوس تجارةمحمود سيد محمود محمد١٨
١٩٩٠/١١/٢٢بكالوريوس تجارةمحمود شعبان عبد اللطيف١٩
١٩٩٤/٠١/١٠بكالوريوس تجارةمحمود شكري عبد السميع سليمان٢٠
١٩٩٢/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةمحمود صالح عبد هللا على٢١
١٩٨٨/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةمحمود صبحى محمد غنيم٢٢
١٩٩٠/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةمحمود صبري عبد العليم٢٣
١٩٨٩/٠٥/١٥بكالوريوس تجارةمحمود صالح احمد عبد الغفار٢٤
١٩٩٣/٠٤/٠٨بكالوريوس تجارةمحمود صالح على حسن٢٥
١٩٨٥/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةمحمود طلعت حسين عزوز٢٦
١٩٨٩/٠٢/١٦بكالوريوس تجارةمحمود طلعت محمد احمد٢٧

صفحة ٣٤٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٧/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةمحمود طلعت مندى عبد الحافظ٢٨
١٩٨٦/١٠/٠٦بكالوريوس تجارةمحمود عادل محمد أبو زيد٢٩
١٩٩٠/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةمحمود عاشور عبد هللا محمد٣٠
١٩٨٩/١١/٢٠بكالوريوس تجارةمحمود عبد الجليل شعبان السيد٣١
١٩٨٨/٠٩/٢٧بكالوريوس تجارةمحمود عبد الحميد احمد أبو الدهب٣٢
١٩٩١/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمود عبد الحميد عباس محمد٣٣
١٩٨٨/٠٨/٢٩بكالوريوس تجارةمحمود عبد الحميد محى الدين محمد٣٤
١٩٨٨/٠٩/١١بكالوريوس تجارةمحمود عبد الرازق بالل محمود٣٥
١٩٩٠/٠٣/١٧بكالوريوس تجارةمحمود عبد الرحمن سليمان٣٦
١٩٨٤/٠٦/١٦بكالوريوس تجارةمحمود عبد الرحيم فاضل دياب٣٧
١٩٩١/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةمحمود عبد اللطيف عبد هللا٣٨

صفحة ٣٥٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٦/٠٤/١١بكالوريوس تجارةمحمود عبد المحسن احمد١
١٩٩٠/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةمحمود على فهمي إبراهيم٢
١٩٩١/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمحمود على محمد حسن٣
١٩٨٣/٠٧/١٥بكالوريوس تجارةمحمود على محمد على٤
١٩٩٠/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةمحمود على يوسف إبراهيم٥
١٩٨٨/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةمحمود عمر محمد مصطفى٦
١٩٩٠/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةمحمود عيسى احمد إبراهيم٧
١٩٨٨/٠٦/٠٢بكالوريوس تجارةمحمود فاروق فوزي سيد٨
١٩٨٩/٠٢/٢٠بكالوريوس تجارةمحمود فتحي رجب حسن٩

١٩٨٤/٠٣/٢٠بكالوريوس تجارةمحمود فرج عيد إبراهيم١٠
١٩٩١/١٢/٠٣بكالوريوس تجارةمحمود فضل احمد عبد الحميد١١
١٩٨٧/١١/١٧بكالوريوس تجارةمحمود فوزي سيد محمد١٢
١٩٩١/١١/٢٦بكالوريوس تجارةمحمود فوزي عبد السميع عوض١٣
١٩٨٤/١٠/١٥بكالوريوس تجارةمحمود قدري عبد اللطيف١٤
١٩٩٢/١١/٠٥بكالوريوس تجارةمحمود كريم سيد عبد العال١٥
١٩٩٠/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةمحمود مبروك ادريس مبروك١٦
١٩٩٠/١١/١١بكالوريوس تجارةمحمود مجدي عبد الفضيل سليم١٧
١٩٨٦/٠٩/٠٢بكالوريوس تجارةمحمود محمد إبراهيم احمد١٨
١٩٨٤/٠٧/٢٢بكالوريوس تجارةمحمود محمد إبراهيم عباس١٩
١٩٨٨/١١/٠٨بكالوريوس تجارةمحمود محمد إبراهيم على٢٠
١٩٩٠/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةمحمود محمد أبو الفتوح على٢١
١٩٨٨/١١/١٣بكالوريوس تجارةمحمود محمد احمد عبد الغنى٢٢
١٩٩٢/٠٣/٠٩بكالوريوس تجارةمحمود محمد السعيد مجاهد٢٣
١٩٨٨/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةمحمود محمد السيد عبد المجيد٢٤
١٩٨٦/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةمحمود محمد الضوى على٢٥
١٩٨٩/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةمحمود محمد حسن٢٦
١٩٩٠/١٠/١٧بكالوريوس تجارةمحمود محمد حسنين محمود٢٧

صفحة ٣٥١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٠/٠١/٣٠بكالوريوس تجارةمحمود محمد حنفي محمود٢٨
١٩٩١/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةمحمود محمد زياد عبد الحافظ٢٩
١٩٨٩/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةمحمود محمد شحاته على٣٠
١٩٨٤/٠٩/٠٥بكالوريوس تجارةمحمود محمد عباس محمد٣١
١٩٩١/٠٣/٠٨بكالوريوس تجارةمحمود محمد عبد الحليم عبد الهادي٣٢
١٩٨٤/١٢/٢٥بكالوريوس تجارةمحمود محمد عبد المعطى احمد٣٣

صفحة ٣٥٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٤/٠٧/١٧ليسانس حقوقمحمد فتحي فهمي محمد١
١٩٨٦/٠٦/٠١ليسانس حقوقمحمد فتحي محمد حسين٢
١٩٨٨/٠٨/٢٦ليسانس حقوقمحمد فتحي محمدعمر٣
١٩٨٩/٠١/٠١خدمه اجتماعيةمحمد فتحى محمود محمد على٤
١٩٨٨/٠٢/٢٠ليسانس ادابمحمد فتحى مختار موسى٥
١٩٨٩/١١/٠٨ليسانس حقوقمحمد فرغلى احمد على٦
١٩٩٠/٠٥/١٣حاسبات ومعلوماتمحمد فرغلي رمضان٧
١٩٩١/٠٢/١٠حاسبات ومعلوماتمحمد فضل هللا عبد هللا٨
١٩٨٣/٠٨/٠٦حاسبات ومعلوماتمحمد فهمى عبد الراضى٩

١٩٨٦/٠٢/١٠خدمه اجتماعيةمحمد فهيم عبد الفتاح سالم١٠
١٩٩١/١١/١٨ليسانس حقوقمحمد فوزي أبو زيد محمد١١
١٩٨٨/١٠/١٠حاسبات ومعلوماتمحمد فوزى ابو العز١٢
١٩٨٧/٠٨/٠٨حاسبات ومعلوماتمحمد فوزى حسن١٣
١٩٨٦/٠٣/١٠ليسانس ادابمحمد فوزى حسن محمد١٤
١٩٩١/١١/١٧ليسانس حقوقمحمد فوزي عبد الرحمن محمود١٥
١٩٨٣/٠٩/٠٧ليسانس حقوقمحمد فوزي محمد منجود الخلوى١٦
١٩٨٨/٠٩/٠٧ليسانس حقوقمحمد فولى سند عبد الرازق١٧
١٩٨٧/٠٢/٠١ليسانس حقوقمحمد قاسم سليمان محمد١٨
١٩٨٧/١١/٢٠ليسانس ادابمحمد قدرى سيد مرسى١٩
١٩٨٩/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةمحمد كارم عزيز معوض٢٠
١٩٨٣/٠٢/١٤خدمه اجتماعيةمحمد كامل سليمان٢١
١٩٩٠/٠١/٣٠ليسانس حقوقمحمد كرم الدين فاروق٢٢
١٩٨٩/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمحمد كرم على فرج هللا٢٣
١٩٨٩/٠٨/٢٧ليسانس حقوقمحمد كمال أنور مرسى٢٤
١٩٩٠/٠٣/٢٥ليسانس حقوقمحمد كمال الدين حسين على٢٥
١٩٩٢/٠٤/٠١زراعةمحمد كمال الدين عبدالدايم٢٦
١٩٨٩/١٢/١٤حاسبات ومعلوماتمحمد كمال الدين على٢٧

صفحة ٣٥٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/٠٩/٢٦ليسانس حقوقمحمد كمال الدين محمود٢٨
١٩٨٣/٠٨/٢٩حاسبات ومعلوماتمحمد كمال صالح٢٩
١٩٨٧/١٢/٠١ليسانس ادابمحمد كمال عبد الخالق بيومى٣٠
١٩٨٧/٠٦/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد كمال عطيه السيد٣١
١٩٨٧/٠٦/٢٤بكالوريوس تجارةمحمد كمال عطيه السيد٣٢
١٩٨٧/١٠/٠٧نظم معلوماتمحمد كمال محمد احمد٣٣
١٩٨٩/٠٥/١٨ليسانس حقوقمحمد كمال محمد حماد٣٤
١٩٩٢/٠٨/٠١ليسانس حقوقمحمد كمال محمد عبد السيد٣٥
١٩٨٩/٠١/١٨زراعةمحمد مؤمن كمال احمد٣٦
١٩٨٥/١١/٢٦ليسانس حقوقمحمد مأمون عبد الرحمن محمد٣٧
١٩٨٨/٠١/٠٢ليسانس ادابمحمد مامون عبد الهادى٣٨
١٩٨٩/٠٩/٢٥ليسانس حقوقمحمد ماهر عبد الظاهر خليل٣٩
١٩٩٣/٠٧/١٨زراعةمحمد ماهر عبدالوهاب٤٠
١٩٩١/٠٩/٠١ليسانس حقوقمحمد ماهر محمد على٤١

صفحة ٣٥٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٦/٠٩/٠١نظم معلوماتمحمد ماهر مصطفى محمود١
١٩٨٨/٠٧/٠٨حاسبات ومعلوماتمحمد مبارك عزالدين٢
١٩٨٩/١٠/١٢ليسانس حقوقمحمد مجدي إبراهيم احمد٣
١٩٨٧/١٢/٢٥حاسبات ومعلوماتمحمد مجدي احمد سعد٤
١٩٩٢/٠٩/٠٥ليسانس حقوقمحمد مجدي السيد السيد٥
١٩٨٦/٠٧/٢٥ليسانس حقوقمحمد مجدي حسنين خميس٦
١٩٩٢/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد مجدي حنفي٧
١٩٨٥/٠٨/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد مجدى رشاد عبد الستار٨
١٩٨٧/٠٢/١١نظم معلوماتمحمد مجدى زغلول٩

١٩٩٢/٠٤/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمد مجدي سعد١٠
١٩٩٢/١١/٠٣نظم معلوماتمحمد مجدى سيد محمد١١
١٩٩٠/١١/١٠ليسانس حقوقمحمد مجدي عبد الجواد صادق١٢
١٩٨٧/٠٥/٢٧ليسانس حقوقمحمد مجدي عبد الرؤوف عبد هللا١٣
١٩٩٠/٠٦/٠١ليسانس حقوقمحمد مجدي عبد هللا محمد احمد١٤
١٩٨٧/٠٩/٢٩حاسبات ومعلوماتمحمد مجدى عبد المنعم١٥
١٩٩٢/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةمحمد مجدى عيسوى عبد المطلب١٦
١٩٨٧/٠٨/٢٤زراعةمحمد مجدي محمد قاسم١٧
١٩٨٥/١٢/٠٩ليسانس حقوقمحمد مجدي محمد محمد١٨
١٩٩٠/٠٣/٢٣حاسبات ومعلوماتمحمد مجدى محمد محمود١٩
١٩٩٠/٠٤/٢٣ليسانس حقوقمحمد محرم فوزي محمد٢٠
١٩٨٤/٠٣/١٧ليسانس حقوقمحمد محروس عبد الوهاب٢١
١٩٩١/٠٨/٠٦ليسانس حقوقمحمد محسن إسماعيل٢٢
١٩٨٤/١١/٢٩حاسبات ومعلوماتمحمد محسن عبد الوهاب٢٣
١٩٨٨/٠٩/٢١حاسبات ومعلوماتمحمد محسن عبدالعزيز٢٤
١٩٨٤/٠٦/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمد محسن محمد٢٥
١٩٩٠/٠٧/٢٣حاسبات ومعلوماتمحمد محمد ابراهيم٢٦
١٩٨٨/٠٩/٠٨ليسانس حقوقمحمد محمد السيد عبد العزيز إسماعيل٢٧

صفحة ٣٥٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٩/١٠/٠٨ليسانس حقوقمحمد محمد المهدي جمعه حسن٢٨
١٩٩٢/٠٧/١٩حاسبات ومعلوماتمحمد محمد امين احمد٢٩
١٩٩٠/٠٣/٢١خدمه اجتماعيةمحمد محمد جوده عبد هللا٣٠
١٩٨٩/٠٩/١٢خدمه اجتماعيةمحمد محمد حسنى عطيه٣١
١٩٩٠/٠٨/١١ليسانس حقوقمحمد محمد حسين حسن٣٢
١٩٨٨/٠٨/١٤ليسانس حقوقمحمد محمد رضا المتولى احمد٣٣
١٩٨٩/٠٧/٢٥حاسبات ومعلوماتمحمد محمد شفيق امام٣٤
١٩٨٧/٠٣/١٨حاسبات ومعلوماتمحمد محمد شوقي سيد٣٥
١٩٨٧/٠١/٠٦خدمه اجتماعيةمحمد محمد عبد الرشيد امام٣٦
١٩٨٨/١٠/٠٦بكالوريوس تجارةمحمد محمد عبد العزيز سعد٣٧
١٩٨٩/١٢/٠٦ليسانس حقوقمحمد محمد عبد العزيز عبد الواحد٣٨
١٩٨٨/١٠/٢٣ليسانس حقوقمحمد محمد عبد المحسن مهنى٣٩
١٩٩١/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةمحمد محمد عبد المقصود ابراهيم المالح٤٠
١٩٩٠/٠٢/٢٣ليسانس حقوقمحمد محمد على محمد٤١

صفحة ٣٥٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٠/٠٨/٠٩ليسانس حقوقمحمد محمد فؤاد أبو العز١
١٩٩٢/٠٤/٠٨ليسانس حقوقمحمد محمد محسن محمد احمد عبد هللا٢
١٩٩١/٠٣/٢٣ليسانس حقوقمحمد محمد محمود بكير٣
١٩٩٢/٠٧/١٥ليسانس حقوقمحمد محمد نجيب جابر ابراهيم اللبان٤
١٩٨٩/٠٩/٠٢زراعةمحمد محمد هيسم محمد عبد المنعم٥
١٩٩٠/٠٢/١٤حاسبات ومعلوماتمحمد محمود ابراهيم٦
١٩٨٩/٠٧/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمد محمود ابراهيم حسن٧
١٩٩١/٠٣/٠٣ليسانس حقوقمحمد محمود احمد محمد٨
١٩٩١/١٢/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمد محمود احمد محمد٩

١٩٩٣/٠٧/١٩ليسانس حقوقمحمد محمود السيد السيد محمد١٠
١٩٨٧/٠٩/١٥تربية محمد محمود حامد مصطفى١١
١٩٩٢/٠٥/١٩حاسبات ومعلوماتمحمد محمود حسين١٢
١٩٩١/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةمحمد محمود حسين سالمه١٣
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس حقوقمحمد محمود حسين محمود١٤
١٩٨٨/٠٦/٢٠حاسبات ومعلوماتمحمد محمود حنفي محمود١٥
١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد محمود سعد مصطفى١٦
١٩٨٨/٠٧/٢٧خدمه اجتماعيةمحمد محمود عبد الحميد١٧
١٩٨٨/٠٩/٠٣خدمه اجتماعيةمحمد محمود عبد الستار حسين١٨
١٩٨٩/٠٨/٠١ليسانس حقوقمحمد محمود عبد هللا محمد١٩
١٩٨٧/١١/٢٣بكالوريوس تجارةمحمد محمود على محمد٢٠
١٩٩٢/٠١/٢٠ليسانس حقوقمحمد محمود فهمي السيد٢١
١٩٩٢/٠٨/٠٢ليسانس حقوقمحمد محمود كامل طه٢٢
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد محمود محمد ابو زيد٢٣
١٩٩٢/١٠/٢٢ليسانس حقوقمحمد محمود محمد السيد٢٤
١٩٨٦/٠٤/١١ليسانس حقوقمحمد محمود محمد حسين٢٥
١٩٨٧/١٢/١١حاسبات ومعلوماتمحمد محمود محمد على٢٦
١٩٨٧/٠٥/٢١نظم معلوماتمحمد محمود محمد على٢٧

صفحة ٣٥٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٦/١١/٠١ليسانس حقوقمحمد محمود محمد محمود٢٨
١٩٩١/٠١/٢٨بكالوريوس تجارةمحمد محمود محمد محمود مرسى٢٩
١٩٨٩/٠١/١٥ليسانس حقوقمحمد محمود محمد مصطفى سويلم٣٠
١٩٩٠/٠٤/٢٠ليسانس حقوقمحمد محمود محمد هاشم٣١
١٩٩٠/٠٨/٣١ليسانس حقوقمحمد محمود مصطفىحجازى٣٢
١٩٨٨/٠٣/١٠خدمه اجتماعيةمحمد محمود موسى احمد٣٣
١٩٩١/٠٣/٠٩خدمه اجتماعيةمحمد محمود ناصف٣٤
١٩٩٣/٠٧/٠٩ليسانس حقوقمحمد محمود نور الدين خطاب راضى٣٥
١٩٨٨/٠٩/٢٢حاسبات ومعلوماتمحمد محمود يوسف سليم٣٦
١٩٩١/٠٩/٢١ليسانس ادابمحمد محى الدين محمد٣٧
١٩٨٣/١٢/٢٧ليسانس حقوقمحمد محيى الدين محمد أبو اليزيد٣٨
١٩٩٢/٠٢/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد مختار صالح الدين٣٩
١٩٨٨/١٠/٠٧حاسبات ومعلوماتمحمد مختار محمد علي٤٠
١٩٩١/١١/١٩السنمحمد مخلوق رجب عبد العال٤١

صفحة ٣٥٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٣/٠٢/٠٥خدمه اجتماعيةمحمد مدحت عبد المنعم احمد١
١٩٩٠/٠١/٢٣ليسانس حقوقمحمد مدحت محمد أنور٢
١٩٩٢/٠١/٢٧ليسانس حقوقمحمد مدحت محمد شفيق٣
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد مراد إبراهيم مرسى٤
١٩٨٨/١٠/١٥ليسانس حقوقمحمد مرتضى خالف يوسف٥
١٩٨٦/١١/٠١بكالوريوس تجارةمحمد مرسى قرنى مرسى٦
١٩٨٦/٠٩/٢٨ليسانس حقوقمحمد مسعد حسين على٧
١٩٩٠/٠٩/١٩ليسانس حقوقمحمد مصطفى أمين فارس٨
١٩٨٧/٠٨/٢٤حاسبات ومعلوماتمحمد مصطفي ابراهيم٩

١٩٩٢/٠٢/٠٨ليسانس حقوقمحمد مصطفى احمد البندارى١٠
١٩٩١/٠٧/١٩ليسانس حقوقمحمد مصطفى احمد خليل١١
١٩٨٧/٠٥/٢٥حاسبات ومعلوماتمحمد مصطفي احمد محمد١٢
١٩٨٥/٠٨/٠٦ليسانس حقوقمحمد مصطفى السيد احمد غلوش١٣
١٩٨٩/٠٩/٢٩خدمه اجتماعيةمحمد مصطفى حامد احمد١٤
١٩٨٨/١١/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمد مصطفى حسانين١٥
١٩٨٧/١١/١١حاسبات ومعلوماتمحمد مصطفي حسن١٦
١٩٩٠/٠٤/٠٤ليسانس ادابمحمد مصطفى حسن جمعه١٧
١٩٨٥/١٢/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد مصطفي رجب١٨
١٩٩٢/٠٦/٠٦ليسانس حقوقمحمد مصطفى عبد الحكيم مصطفى١٩
١٩٨٨/٠٥/٠٥ليسانس حقوقمحمد مصطفى عبد السالم٢٠
١٩٨٣/٠١/٢٠خدمه اجتماعيةمحمد مصطفى عبد العزيز محمود٢١
١٩٩١/٠١/٠١خدمه اجتماعيةمحمد مصطفى على احمد٢٢
١٩٩٠/٠٢/١٨ليسانس حقوقمحمد مصطفى عيد إبراهيم٢٣
١٩٩٣/٠٤/٠١نظم معلوماتمحمد مصطفى لطفى داود٢٤
١٩٩٠/٠١/٢٧خدمه اجتماعيةمحمد مصطفى لطفي سعد٢٥
١٩٩١/١٠/١٧زراعةمحمد مصطفي مأمون محمد٢٦
١٩٨٨/٠٤/٢٣خدمه اجتماعيةمحمد مصطفى محمد٢٧

صفحة ٣٥٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٣/١٠/١٧خدمه اجتماعيةمحمد مصطفى محمد احمد٢٨
١٩٨٩/٠٣/٢٩ليسانس حقوقمحمد مصطفى محمد الزيدى٢٩
١٩٨٦/٠٢/٠١ليسانس حقوقمحمد مصطفى محمد حسين٣٠
١٩٩٤/٠٢/١٩ليسانس حقوقمحمد مصطفى محمد حماد٣١
١٩٩٢/٠٣/١٨نظم معلوماتمحمد مصطفى محمد سيد٣٢
١٩٩٢/١١/١٧بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى محمد عبد السالم٣٣
١٩٩٠/٠٣/٠١ليسانس حقوقمحمد مصطفى محمد عبد الواحد٣٤
١٩٨٦/١١/١٤بكالوريوس تجارةمحمد مصطفى محمد عوض٣٥
١٩٨٩/١١/٢٩حاسبات ومعلوماتمحمد مصطفى محمد مصطفى على٣٦
١٩٨٦/٠٧/٢١ليسانس حقوقمحمد مصطفى محمد ونيس٣٧
١٩٩٠/٠٣/٠٢ليسانس حقوقمحمد معوض عليوه حسبو٣٨
١٩٩١/٠٨/٠٥خدمه اجتماعيةمحمد ممدوح احمد محمد٣٩
١٩٩١/٠٤/٠٩ليسانس حقوقمحمد ممدوح السيد محمد٤٠
١٩٨٧/١١/٠٢نظم معلوماتمحمد ممدوح عبد الحكيم٤١

صفحة ٣٦٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٣/١١/٠١ليسانس حقوقمحمد ممدوح عبد الرازق على١
١٩٨٧/٠١/١٠ليسانس حقوقمحمد ممدوح عبد الصمد إبراهيم٢
١٩٩١/٠٥/٠١ليسانس حقوقمحمد ممدوح عجمي احمد٣
١٩٩٠/٠٥/٠٨نظم معلوماتمحمد ممدوح على امام٤
١٩٨٤/٠٢/٠٢خدمه اجتماعيةمحمد ممدوح متولى على٥
١٩٩٣/٠٦/١٥ليسانس ادابمحمد ممدوح مصطفى عبد المجيد٦
١٩٩٠/٠٧/٢٢ليسانس حقوقمحمد منصور الدسوقى منصور٧
١٩٩٢/٠٧/٠١ليسانس حقوقمحمد منصور السيد٨
١٩٨٩/٠٩/٢٧خدمه اجتماعيةمحمد منصور سيد احمد٩

١٩٨٨/٠١/٢٦ليسانس حقوقمحمد منصور عبيد محمد١٠
١٩٨٦/٠٦/٢٨حاسبات ومعلوماتمحمد منصور محمد محمود١١
١٩٩١/٠٦/١٦ليسانس حقوقمحمد منصورابراهيم على١٢
١٩٨٧/١٠/١٢حاسبات ومعلوماتمحمد منير سيد محمد١٣
١٩٨٨/١٠/١٥السنمحمد موسى سليمان حسن١٤
١٩٩١/٠٤/١٧لغات و ترجمهمحمد ناجى محمود احمد١٥
١٩٩١/٠٨/٢٣ليسانس حقوقمحمد نادى عبده محمد١٦
١٩٩٣/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةمحمد ناصر ربيع محمد١٧
١٩٨٩/١٠/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمد ناصر سيد صالحين١٨
١٩٩٢/٠٤/١٨ليسانس حقوقمحمد ناصر عبد الرحمن محمد١٩
١٩٩٢/٠٤/٠٤ليسانس حقوقمحمد ناصر عواد سيد رفاعي٢٠
١٩٩٠/٠٣/١٢نظم معلوماتمحمد ناصر محمد الصادق٢١
١٩٨٨/٠٨/١٦بكالوريوس تجارةمحمد نبيل حلمى محمد عارف٢٢
١٩٩٢/٠١/١٢ليسانس حقوقمحمد نبيل رجب محمد٢٣
١٩٨٩/٠٣/٠٧ليسانس حقوقمحمد نبيل عبد العليم امام٢٤
١٩٩٠/١٠/٠١خدمه اجتماعيةمحمد نبيل محمد حسن٢٥
١٩٩٢/٠٣/٠٣ليسانس حقوقمحمد نبيل محمد عبد الحميد٢٦
١٩٩١/٠٢/٠٤حاسبات ومعلوماتمحمد نبيل محمد محمد٢٧

صفحة ٣٦١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٧/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد نجم نجم يوسف٢٨
١٩٨٤/٠٢/٠٤حاسبات ومعلوماتمحمد نجيب عبده محمد٢٩
١٩٨٦/٠٥/١٧ليسانس حقوقمحمد نزيه القطب سالم٣٠
١٩٩١/٠٨/٠٦ليسانس حقوقمحمد نشات فرحات فرحات٣١
١٩٩٣/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماتمحمد نصر الدين عبد الرازق٣٢
١٩٨٦/١٠/٠٢بكالوريوس تجارةمحمد نصر الدين نصر على٣٣
١٩٩٢/٠٦/١٦بكالوريوس تجارةمحمد نهاد فتحى محمد٣٤
١٩٩١/١١/١٧ليسانس حقوقمحمد نور الدين على عبد العليم٣٥
١٩٨٧/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةمحمد هاني حنفي محمد شمس٣٦
١٩٩٢/٠٢/٠٤حاسبات ومعلوماتمحمد هشام محمد حسن٣٧
١٩٩١/٠٦/١٢بكالوريوس تجارةمحمد هالل ابراهيم محمد٣٨
١٩٩١/٠٨/٠١ليسانس حقوقمحمد هالل عبد السميع هالل٣٩
١٩٩١/٠٧/٠٩ليسانس حقوقمحمد وجدى محمود على٤٠
١٩٨٧/٠٩/٢٧حاسبات ومعلوماتمحمد وحيد عبدالمنعم٤١

صفحة ٣٦٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩١/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمد وريد محمد محمد١
١٩٩٢/٠٢/١٠حاسبات ومعلوماتمحمد وفائى عبد الحكيم٢
١٩٨٨/٠٦/٠٣ليسانس حقوقمحمد وفيق محمد عبد الرحمن٣
١٩٩٢/٠٨/١١ليسانس حقوقمحمد والء الدين حسنين محمد٤
١٩٨٥/٠٩/٠٤خدمه اجتماعيةمحمد وهيب عبد السالم٥
١٩٩٢/٠٥/٠٢ليسانس حقوقمحمد يحيى بلبوشى محمد٦
١٩٩٣/٠١/٢٤ليسانس حقوقمحمد يحيى سليمان نصر٧
١٩٩١/٠٣/١٦خدمه اجتماعيةمحمد يحيى عبد العظيم عبد العزيز٨
١٩٨٤/١٠/٠٦ليسانس حقوقمحمد يحيى عبد الغنى حسين٩

١٩٨٩/٠٤/١٤خدمه اجتماعيةمحمد يحيى محمد١٠
١٩٨٩/٠٦/١٥حاسبات ومعلوماتمحمد يحيى محمود١١
١٩٨٧/٠٦/٠١ليسانس حقوقمحمد يدوى السيد احمد١٢
١٩٨٩/٠٧/٠٥بكالوريوس تجارةمحمد يسرى بدوى سالم١٣
١٩٨٦/٠١/١٩ليسانس حقوقمحمد يسرى حسن مصطفى١٤
١٩٨٧/١١/٢٩ليسانس حقوقمحمد يوسف إبراهيم يوسف١٥
١٩٨٧/٠٩/٠٣ليسانس حقوقمحمد يوسف احمد عبد ربه١٦
١٩٨٧/٠٨/٢٢ليسانس حقوقمحمد يوسف سايح محمد١٧
١٩٨٧/٠٨/٢١ليسانس حقوقمحمد يوسف عبد الهادي عبد المعطى١٨
١٩٩١/١٠/٢٢ليسانس حقوقمحمد يوسف محمد احمد١٩
١٩٩١/٠٢/٢٤ليسانس حقوقمحمد يوسف محمد حامد٢٠
١٩٨٧/١٠/٢٢حاسبات ومعلوماتمحمد يوسف محمد نجيب٢١
١٩٨٩/٠٨/١٢ليسانس حقوقمحمد يوسف محمد يوسف٢٢
١٩٩٢/٠٤/٢٦ليسانس حقوقمحمد يوسف موسى رضوان٢٣
١٩٨٧/٠٩/٢٢خدمه اجتماعيةمحمد يونس عيد ابو العال٢٤
١٩٨٥/١٢/٢٦ليسانس حقوقمحمد يونس محمد أبو زيد٢٥
١٩٨٤/٠٩/٠٧زراعةمحمدابراهيم احمد محمود٢٦
١٩٨٣/٠٥/٢٢ليسانس حقوقمحمداحمد إبراهيم هيبه٢٧

صفحة ٣٦٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٤/٠٥/١٤ليسانس حقوقمحمدعلى إبراهيم محمد حسين٢٨
١٩٩١/١١/٢٠خدمه اجتماعيةمحمدى محمود محمدى على٢٩
١٩٩٢/٠٣/١٥ليسانس حقوقمحمود إبراهيم عبد المنعم شمرون٣٠
١٩٨٥/١٠/٢١خدمه اجتماعيةمحمود إبراهيم محمود إبراهيم٣١
١٩٨٤/٠٨/٠٥ليسانس حقوقمحمود أبو القاسم عبد الوهاب٣٢
١٩٩٢/٠٧/٢٣ليسانس حقوقمحمود إسماعيل يحيى محمد٣٣
١٩٩٢/٠٩/٢٩ليسانس حقوقمحمود أمين سعد أمين٣٤
١٩٨٥/١١/١٥ليسانس حقوقمحمود أمين محمد محمد٣٥
١٩٨٨/٠٦/١٦حاسبات ومعلوماتمحمود ابراهيم حامد٣٦
١٩٩٢/٠٥/٢١زراعةمحمود ابراهيم دسوقي٣٧
١٩٨٩/٠٧/٠٦حاسبات ومعلوماتمحمود ابراهيم سيد محمد٣٨
١٩٨٧/٠١/٠١نظم معلوماتمحمود ابراهيم محمد صابر٣٩
١٩٨٣/٠٤/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمود ابراهيم محمد عوض هللا٤٠
١٩٨٥/٠٥/١٥حاسبات ومعلوماتمحمود ابو الحمد الزهري٤١

صفحة ٣٦٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٩/٠٢/١٤بكالوريوس تجارةمحمود ابو زيد على احمد١
١٩٨٣/١١/١٥خدمه اجتماعيةمحمود احمد ابراهيم اسماعيل٢
١٩٨٧/٠٤/٠٥ليسانس حقوقمحمود احمد الراوى محمد السيد٣
١٩٨٩/٠٨/٠٥ليسانس حقوقمحمود احمد السيد مصطفى٤
١٩٨٣/٠١/٠١زراعةمحمود احمد جاد سليم٥
١٩٩٢/٠٥/٢٢نظم معلوماتمحمود احمد حماد عبد الوهاب٦
١٩٨٧/٠٣/١١خدمه اجتماعيةمحمود احمد عبد المقصود عبد الحميد٧
١٩٨٤/١١/٢٠ليسانس حقوقمحمود احمد عبد الموجود احمد حسن٨
١٩٩١/٠٣/١٩ليسانس حقوقمحمود احمد عدلي محمد٩

١٩٩٣/٠٢/٢٣ليسانس حقوقمحمود احمد على على١٠
١٩٨٣/٠١/٢١ليسانس حقوقمحمود احمد عناني عبد الفتاح١١
١٩٩١/٠٥/٠٤ليسانس حقوقمحمود احمد محمد احمد أبو شعبان١٢
١٩٨٧/٠٢/٠٢خدمه اجتماعيةمحمود احمد محمد سويلم١٣
١٩٨٩/١١/٢٨زراعةمحمود احمد محمد عبدالعزيز١٤
١٩٩٠/٠٧/٢٩ليسانس حقوقمحمود احمد محمد على١٥
١٩٨٨/٠١/٢٥ليسانس حقوقمحمود احمد محمد محمد على١٦
١٩٩٠/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماتمحمود احمد محمد محمود١٧
١٩٨٣/٠٥/١٢حاسبات ومعلوماتمحمود احمد محمد محمود١٨
١٩٩١/٠٧/١٠خدمه اجتماعيةمحمود احمد محمود١٩
١٩٩٠/١١/٠٥ليسانس حقوقمحمود احمد محمود احمد السيد٢٠
١٩٩١/١١/٢٢ليسانس حقوقمحمود احمد محمود سيد٢١
١٩٨٥/١١/١٢بكالوريوس تجارةمحمود احمد محمود محمد٢٢
١٩٨٦/٠١/٢٣خدمه اجتماعيةمحمود احمد مصطفى أمام٢٣
١٩٨٨/١٠/٢٣ليسانس حقوقمحمود ادريس سيد عمر٢٤
١٩٩٠/١٢/٠٥ليسانس حقوقمحمود السعداوى ثابت٢٥
١٩٩٠/٠٧/٠٧خدمه اجتماعيةمحمود السعيد على٢٦
١٩٩٢/٠٧/١٧ليسانس حقوقمحمود السيد أبو عزام محمد٢٧

صفحة ٣٦٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٧/٠١/٠٣خدمه اجتماعيةمحمود السيد حافظ ابو الحمد٢٨
١٩٩١/٠٩/١٥ليسانس ادابمحمود السيد محمد عليوه٢٩
١٩٨٥/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةمحمود امام اسماعيل على٣٠
١٩٩١/٠٤/١٦ليسانس حقوقمحمود بهاء الدين محمود عبد اللطيف٣١
١٩٨٥/٠٣/١٥ليسانس حقوقمحمود جابر طلب إبراهيم٣٢
١٩٨٦/١١/٠٧نظم معلوماتمحمود جالل امين٣٣
١٩٨٩/٠٤/١٩ليسانس حقوقمحمود جمال الدين شملى عبد المجيد٣٤
١٩٨٩/٠٢/١٥ليسانس حقوقمحمود جمال سيف الدين٣٥
١٩٩١/٠٤/٠١ليسانس حقوقمحمود جمال عبد الحميد٣٦
١٩٩١/٠٦/١٣ليسانس حقوقمحمود جمال عبد الغنى٣٧
١٩٩٠/٠٨/٠٣ليسانس حقوقمحمود جمال عبد الناصر عبد الفضيل٣٨
١٩٨٨/٠٣/١٠حاسبات ومعلوماتمحمود جمال علي٣٩
١٩٨٥/٠٩/١٩ليسانس حقوقمحمود جمعه سيد محمد جاد٤٠
١٩٨٤/٠٨/٢٠لغات و ترجمهمحمود حامد سيد احمد٤١

صفحة ٣٦٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٥/٠٩/٢٠حاسبات ومعلوماتمحمود حامد محمد عفيفى١
١٩٨٥/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةمحمود حجازى محى جمال٢
١٩٨٦/٠٦/٠٥ليسانس حقوقمحمود حسانين محمد حسانين٣
١٩٨٩/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماتمحمود حسن ابراهيم٤
١٩٨٣/٠٢/١٤ليسانس حقوقمحمود حسن شلبي السيد٥
١٩٨٧/١١/٢٤خدمه اجتماعيةمحمود حسن عبد العزيز٦
١٩٨٩/٠٤/١٣ليسانس حقوقمحمود حسن عبد الوهاب حسن٧
١٩٨٧/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةمحمود حسن محمد ابراهيم٨
١٩٨٨/٠٥/٠١حاسبات ومعلوماتمحمود حسن محمود٩

١٩٩١/٠٩/٢٩زراعةمحمود حسن محمود السيد١٠
١٩٩١/٠٩/٣٠ليسانس حقوقمحمود حسن محمود محمد وهدان١١
١٩٨٨/٠٩/٢٢نظم معلوماتمحمود حسن محمود محمود١٢
١٩٨٧/٠١/٢١ليسانس حقوقمحمود حسين احمد فراج١٣
١٩٨٨/٠٢/٠١ليسانس حقوقمحمود حسين بحيرى حسين١٤
١٩٩٠/٠١/٠٥ليسانس حقوقمحمود حسين عبد العال دسوقي١٥
١٩٨٩/١٠/٢١ليسانس حقوقمحمود حسين مصطفى حافظ١٦
١٩٩١/٠٤/٢٠ليسانس حقوقمحمود حلمي محمود عبد الحليم١٧
١٩٨٨/٠٤/٢٣حاسبات ومعلوماتمحمود حلمى يس١٨
١٩٩٠/٠٧/١٠ليسانس حقوقمحمود حمدي احمد جاد الحق١٩
١٩٨٦/٠٨/٢٣ليسانس ادابمحمود حمدى عبد الواحد٢٠
١٩٨٩/٠٧/٠٨ليسانس حقوقمحمود حمدي عثمان حسن٢١
١٩٩١/٠٦/٢٦ليسانس حقوقمحمود حمدي هاشم عوض٢٢
١٩٩١/٠٨/٠٤ليسانس حقوقمحمود حنفي سيد درويش٢٣
١٩٩٠/١١/١٣ليسانس حقوقمحمود خالد محمد المرغنىجاد٢٤
١٩٨٧/٠١/٢٥ليسانس حقوقمحمود خضر محمد احمد٢٥
١٩٩١/٠٤/٣٠زراعةمحمود رأفت رمضان محمد٢٦
١٩٨٦/٠٧/٢٦ليسانس حقوقمحمود ربيع رشدي خليل٢٧

صفحة ٣٦٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٢/٠٢/١٨بكالوريوس تجارةمحمود ربيع عبده السيد٢٨
١٩٨٨/٠٢/٠١السنمحمود رجب صادق بدر٢٩
١٩٩٣/١٠/٢٣ليسانس حقوقمحمود رجب عبد التواب راغب٣٠
١٩٨٥/٠٤/٢٨ليسانس حقوقمحمود رشاد سليم المرسى٣١
١٩٨٨/٠٦/١٨خدمه اجتماعيةمحمود رشاد محمود عبده٣٢
١٩٨٤/٠٥/١٧خدمه اجتماعيةمحمود رشدى امين٣٣
١٩٨٦/١١/١١ليسانس حقوقمحمود رضا احمد على يوسف٣٤
١٩٩٠/٠١/١٥ليسانس حقوقمحمود رضا غنيم دسوقي٣٥
١٩٩١/٠٧/٠١ليسانس حقوقمحمود رضا محمد عبد الغنى٣٦
١٩٨٨/١٢/٢٦ليسانس حقوقمحمود زايد احمد زايد٣٧

صفحة ٣٦٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٧/٠٤/٢٣بكالوريوس تجارةمحمود زكريا محمد فتحى١
١٩٩٣/٠٧/٠٤ليسانس حقوقمحمود زينهم عبد الرازق شحاته٢
١٩٨٦/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةمحمود زينهم محمود سند٣
١٩٩١/٠٥/٠٧ليسانس حقوقمحمود سامي أنور حسين٤
١٩٩٠/٠٨/٢٢خدمه اجتماعيةمحمود سامي عبد القوى٥
١٩٩١/٠٨/٠١ليسانس حقوقمحمود سرحان فهمي٦
١٩٩٢/٠٩/٢٧ليسانس حقوقمحمود سعد الين عبد الخالق٧
١٩٩١/٠٧/٢٥ليسانس حقوقمحمود سعد عبد السيد على٨
١٩٨٩/٠٤/٠٩ليسانس حقوقمحمود سعد عبد المقصود حسن٩

١٩٨٨/٠٨/٠٨ليسانس حقوقمحمود سعد على احمد١٠
١٩٩٣/٠٤/٢٤حاسبات ومعلوماتمحمود سعد محمد عبد الحميد١١
١٩٨٩/١٢/١٨خدمه اجتماعيةمحمود سعيد ابراهيم يوسف١٢
١٩٨٦/٠٦/٠١خدمه اجتماعيةمحمود سعيد احمد عبد الرحمن١٣
١٩٩١/٠١/٢١ليسانس حقوقمحمود سعيد حسن احمد١٤
١٩٨٦/٠٣/٢٥حاسبات ومعلوماتمحمود سعيد خليفه١٥
١٩٩٣/١٢/٢٠ليسانس حقوقمحمود سعيد محمد طاهر١٦
١٩٨٤/٠٩/٢٩حاسبات ومعلوماتمحمود سعيد محمود عبد الواحد١٧
١٩٩٢/١٢/٢١ليسانس حقوقمحمود سمير عبد السميع عبد الحميد١٨
١٩٩٠/٠١/١٤ليسانس حقوقمحمود سمير عبد الاله محمد عالم١٩
١٩٨٨/٠٨/١٤حاسبات ومعلوماتمحمود سمير فؤاد٢٠
١٩٨٥/٠٤/٠٥بكالوريوس تجارةمحمود سمير محمد ابو عمره٢١
١٩٩٢/٠٢/٢٤ليسانس حقوقمحمود سيد جمعه عبد النبي٢٢
١٩٨٨/١٠/٢٧ليسانس حقوقمحمود سيد سيد عبد القادر٢٣
١٩٨٦/٠٩/١٤حاسبات ومعلوماتمحمود سيد عبد الستار٢٤
١٩٨٣/١٠/١٨ليسانس حقوقمحمود سيد عبد القادر مصطفى٢٥
١٩٨٦/٠١/٢٩خدمه اجتماعيةمحمود سيد محمد سيد٢٦
١٩٨٧/٠٧/١١ليسانس حقوقمحمود سيد محمد عبد النبي٢٧

صفحة ٣٦٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٤/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمود سيد محمد محمد عبد هللا٢٨
١٩٩٣/٠٧/١٦ليسانس حقوقمحمود سيد مرسى مصيلحى٢٩
١٩٨٨/٠٦/١٦ اقتصاد محمود سيد يس ابراهيم٣٠
١٩٨٦/٠٩/٠٧ليسانس حقوقمحمود شكري احمد محمد٣١
١٩٨٨/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةمحمود شوقى شحاته محمد٣٢
١٩٩٢/٠٨/٠٥ليسانس حقوقمحمود صابر سليمان شيخه٣٣
١٩٨٩/٠٤/٠١حاسبات ومعلوماتمحمود صابر عبد الموجود٣٤
١٩٩٤/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةمحمود صادق حامد محمود٣٥
١٩٩٠/٠٨/١٤زراعةمحمود صالح سباق يوسف٣٦
١٩٩٠/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتمحمود صبحي لملوم٣٧
١٩٩١/٠٢/٠١ليسانس حقوقمحمود صبحي محمود يوسف٣٨
١٩٨٧/١٠/٢٩تربيةمحمود صبحى مرسى عبد اللطيف٣٩
١٩٨٥/٠٩/٠١ليسانس حقوقمحمود صدقي صديق حماد٤٠
١٩٩٠/٠٨/١٨ليسانس حقوقمحمود صالح إبراهيم فراج٤١

صفحة ٣٧٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/١١/١٠ليسانس حقوقمحمود صالح الدين محمود١
١٩٨٨/٠٧/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمود صالح محمد٢
١٩٩٢/٠٣/٣٠ليسانس حقوقمحمود طارق سيد احمد٣
١٩٩٠/٠٧/٢٨ليسانس حقوقمحمود طاهر متولى خاطر٤
١٩٩٢/٠٦/١٩ليسانس حقوقمحمود طه إبراهيم حسن٥
١٩٨٧/٠٩/٠٣ليسانس حقوقمحمود ظريف عبد الحكيم عبد العزيز٦
١٩٨٥/١١/٠٦حاسبات ومعلوماتمحمود عادل احمد٧
١٩٨٦/٠٩/٠٧خدمه اجتماعيةمحمود عادل السيد عثمان٨
١٩٨٥/٠٧/٢٥حاسبات ومعلوماتمحمود عادل جاد هللا٩

١٩٨٨/٠٦/٠٦ليسانس حقوقمحمود عادل عبد الباسط موسى١٠
١٩٨٩/٠٢/١٥حاسبات ومعلوماتمحمود عادل محمد١١
١٩٨٨/١٢/٠٩ليسانس حقوقمحمود عادل محمد سليمان١٢
١٩٩٢/٠٣/٠٧ليسانس حقوقمحمود عادل محمود حنفي١٣
١٩٨٤/٠٦/١٥حاسبات ومعلوماتمحمود عاشور محمد١٤
١٩٩١/١١/١٨حاسبات ومعلوماتمحمود عاطف سيد محمد١٥
١٩٩٢/٠٩/٢٨ليسانس حقوقمحمود عاطف سيف هللا١٦
١٩٩٠/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةمحمود عباس عبد الجليل سالمه١٧
١٩٨٩/٠٥/٢٩نظم معلوماتمحمود عبد الحليم محمد١٨
١٩٨٧/٠٥/١٢نظم معلوماتمحمود عبد الحميد محمد محمود١٩
١٩٩٣/٠٥/٠١ليسانس حقوقمحمود عبد الحميد محمود احمد٢٠
١٩٨٥/٠٣/٢٣خدمه اجتماعيةمحمود عبد الرحمن احمد٢١
١٩٨٥/٠١/٢٢ليسانس ادابمحمود عبد الرحمن محمود الدكرونى٢٢
١٩٨٧/٠٣/٢٦ليسانس ادابمحمود عبد السالم محمد محمود٢٣
١٩٨٦/٠٨/٢٤ليسانس حقوقمحمود عبد الصمد طه محمود٢٤
١٩٨٤/٠٧/١٠ليسانس حقوقمحمود عبد العزيز إبراهيم منصور٢٥
١٩٨٩/٠٢/٢٠ليسانس حقوقمحمود عبد العزيز البسطويسى محمد٢٦
١٩٨٤/٠٤/١٦ليسانس حقوقمحمود عبد العظيم فؤاد٢٧

صفحة ٣٧١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩٠/٠٩/٠٦خدمه اجتماعيةمحمود عبد الغنى عبد اللطيف٢٨
١٩٩٠/٠٢/٠٦خدمه اجتماعيةمحمود عبد الغنى فتحى عبد الغنى٢٩
١٩٩٢/٠٧/٠٧لغات و ترجمهمحمود عبد الفتاح حافظ٣٠
١٩٨٨/٠٨/١٧ليسانس حقوقمحمود عبد اللطيف عبد اللطيف٣١
١٩٨٨/٠٨/٢٩حاسبات ومعلوماتمحمود عبد اللطيف مصيلحى٣٢
١٩٨٤/١٠/٣٠ليسانس حقوقمحمود عبد هللا ظايط إسماعيل٣٣
١٩٩٠/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةمحمود عبد هللا عبد العال عمران٣٤
١٩٨٩/٠٦/١٥حاسبات ومعلوماتمحمود عبد هللا محمد عبدهللا٣٥
١٩٩١/٠٤/٢١ليسانس حقوقمحمود عبد هللا محمود محمد عبد العال٣٦
١٩٨٦/٠٨/٢٦خدمه اجتماعيةمحمود عبد المقصود شحاته٣٧
١٩٩٢/٠٩/٢٩ليسانس حقوقمحمود عبد المنعم احمد على٣٨
١٩٩١/٠٨/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمود عبد المنعم محمد٣٩
١٩٩٣/٠٥/١٧ليسانس حقوقمحمود عبد المنعم وافى محمد٤٠
١٩٨٨/١٢/٠٨ليسانس حقوقمحمود عبد النبي على حسن٤١

صفحة ٣٧٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٠/٠٩/٠٧حاسبات ومعلوماتمحمود عبدالرحيم عبدالعال١
١٩٨٧/٠٧/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمود عبدالعزيز قناوي٢
١٩٨٧/٠٢/٢٣حاسبات ومعلوماتمحمود عبداللطيف حسين٣
١٩٨٥/٠٥/٢٥ليسانس حقوقمحمود عبده خميس حسنين٤
١٩٩٠/١٢/٠٨زراعةمحمود عثمان ابوبكر محمود٥
١٩٩٢/٠٦/١١خدمه اجتماعيةمحمود عدلى عبد الجليل٦
١٩٨٨/٠٩/٢٦خدمه اجتماعيةمحمود عز الدين ابراهيم سيد٧
١٩٨٥/٠٥/٠٣ليسانس حقوقمحمود عزت السقطى محمد عبد الوهاب٨
١٩٨٨/١٢/١٨حاسبات ومعلوماتمحمود عزت عبد الرحمن٩

١٩٩٠/١١/٢٣حاسبات ومعلوماتمحمود عطية جيوشي١٠
١٩٨٥/٠٢/٠١حاسبات ومعلوماتمحمود علي حسن محمد١١
١٩٩١/٠٣/٠٢ليسانس حقوقمحمود على عثمان يونس١٢
١٩٨٥/١٠/١٣نظم معلوماتمحمود على محمد ابراهيم١٣
١٩٩١/٠٤/٠١ليسانس حقوقمحمود على محمد على حسين١٤
١٩٨٦/١٢/١٦ليسانس حقوقمحمود على محمود احمد١٥
١٩٨٧/٠٧/٢٥خدمه اجتماعيةمحمود على محمود قطب١٦
١٩٨٨/٠٢/٢٤خدمه اجتماعيةمحمود على نجاتى١٧
١٩٩١/٠٤/١٥ليسانس حقوقمحمود عماد الدين محمد١٨
١٩٨٦/٠٧/٠١حاسبات ومعلوماتمحمود عماد محمود١٩
١٩٨٩/١١/٢٠ليسانس حقوقمحمود عمر أبو الفتوح محمد٢٠
١٩٨٦/٠٣/٢٧خدمه اجتماعيةمحمود عمر محمد عبد العزيز٢١
١٩٩٢/٠٤/٠٣ليسانس حقوقمحمود عنتر إسماعيل عباس٢٢
١٩٨٥/٠٥/٠٥ليسانس ادابمحمود فؤاد مختار شحاته٢٣
١٩٨٨/٠٦/٠٢بكالوريوس تجارةمحمود فاروق فوزى السيد٢٤
١٩٩٢/٠٩/٢٦ليسانس حقوقمحمود فايق احمد أبو زيد٢٥
١٩٨٥/٠٩/١٤ليسانس حقوقمحمود فتحي حسن عبد الرحمن٢٦
١٩٩٠/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمود فتوح بيومي محمد٢٧

صفحة ٣٧٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٦/٠٧/٢٢حاسبات ومعلوماتمحمود فراج رمضان٢٨
١٩٨٦/٠٣/٠٦ليسانس حقوقمحمود فوزي عبد الجواد توفيق٢٩
١٩٨٧/١٠/٠٧ليسانس حقوقمحمود قبيصى محمود مهران٣٠
١٩٨٩/١٠/١١نظم معلوماتمحمود كامل عبد العاطى٣١
١٩٨٨/٠١/٠٤حاسبات ومعلوماتمحمود كامل مصطفي سليم٣٢
١٩٩٠/٠٢/٠٥ليسانس ادابمحمود كرم محمد محمود السيد٣٣
١٩٩٢/٠٩/٣٠ليسانس حقوقمحمود كمال محمود عبد التواب٣٤
١٩٩٠/١٠/٠٦ليسانس حقوقمحمود ماهر عطا على٣٥
١٩٩٠/٠٨/١٦ليسانس حقوقمحمود مبارك عبد الرحمن السيد٣٦
١٩٨٦/٠٩/٢٣حاسبات ومعلوماتمحمود متولى محمود٣٧
١٩٨٩/٠٣/٢٥بكالوريوس تجارةمحمود مجدى سيد احمد٣٨
١٩٨٨/٠٥/١٠ليسانس حقوقمحمود مجدى عبد الحميد حسن٣٩
١٩٩٠/١١/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمود مجدى عبد الفتاح٤٠
١٩٩١/٠١/٢٩خدمه اجتماعيةمحمود مجدى عبد المنعم الغبرى٤١

صفحة ٣٧٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٦/٠٣/١٨ليسانس حقوقمحمود مجدي مرسى محمود١
١٩٩١/٠٥/٠١ليسانس حقوقمحمود محسن على احمد٢
١٩٨٧/٠٤/٢٠ليسانس حقوقمحمود محمد إبراهيم أبو ضيف٣
١٩٨٨/١٠/٢٠ليسانس حقوقمحمود محمد إبراهيم الشرقاوى٤
١٩٨٤/٠١/١٠ليسانس حقوقمحمود محمد أبو طاقيه عبد العال٥
١٩٨٦/٠٩/٠٥خدمه اجتماعيةمحمود محمد أنور على٦
١٩٨٧/٠٢/٠٤ليسانس حقوقمحمود محمد ابو الفتوح عبد الوهاب٧
١٩٨٣/١٢/١٣ليسانس حقوقمحمود محمد ابو ذكرى محمد طعيمه٨
١٩٩٠/٠٣/١٨حاسبات ومعلوماتمحمود محمد احمد بدوي٩

١٩٩١/٠١/٠٧حاسبات ومعلوماتمحمود محمد احمد بدوي١٠
١٩٩٠/١٢/٠٦ليسانس حقوقمحمود محمد احمد خليل١١
١٩٩٠/٠٢/١٣بكالوريوس تجارةمحمود محمد احمد سعيد١٢
١٩٨٥/٠٩/٢٩ليسانس حقوقمحمود محمد احمد عبد السالم١٣
١٩٨٧/٠٩/٢٨ليسانس حقوقمحمود محمد احمد عبد المنعم١٤
١٩٩١/٠٩/١٦ليسانس حقوقمحمود محمد احمد على الجمال١٥
١٩٨٩/١٠/١٧خدمه اجتماعيةمحمود محمد احمد محمود١٦
١٩٨٦/١١/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمود محمد احمد مكي١٧
١٩٨٥/٠٩/١٣حاسبات ومعلوماتمحمود محمد الحسيني١٨
١٩٨٨/٠٦/٠٩ليسانس حقوقمحمود محمد الخطيب السيد١٩
١٩٨٦/١٠/٠٦نظم معلوماتمحمود محمد السيد احمد٢٠
١٩٨٣/١١/٢٩خدمه اجتماعيةمحمود محمد السيد طه٢١
١٩٩١/٠١/٣١حاسبات ومعلوماتمحمود محمد امين٢٢
١٩٨٦/٠٩/١٥خدمه اجتماعيةمحمود محمد انور على٢٣
١٩٩٠/٠٤/١٤ليسانس حقوقمحمود محمد حبيب جمعه السيد٢٤
١٩٨٧/١٢/٠٥لغات و ترجمهمحمود محمد خليل٢٥
١٩٨٦/١١/٠٦ليسانس حقوقمحمود محمد رمضان عبد الرحيم٢٦
١٩٩٠/٠٩/١١ليسانس حقوقمحمود محمد زكى على٢٧

صفحة ٣٧٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/١٢/٠٣ليسانس حقوقمحمود محمد زين الدين محمد٢٨
١٩٨٣/٠٣/٢٠ليسانس حقوقمحمود محمد سامي احمد٢٩
١٩٩١/٠٤/١١خدمه اجتماعيةمحمود محمد سيد سعد٣٠
١٩٨٨/٠٦/٢٢بكالوريوس تجارةمحمود محمد شمردل محمد٣١
١٩٨٩/٠٥/٠٧ليسانس حقوقمحمود محمد صبري حسن٣٢
١٩٨٩/٠٥/٠٢ليسانس حقوقمحمود محمد طارق توفيق محمد٣٣
١٩٩٠/٠٦/٠٩خدمه اجتماعيةمحمود محمد عبد الرحيم السيد٣٤
١٩٨٦/٠٨/٠١ليسانس حقوقمحمود محمد عبد الرسول طاحون٣٥
١٩٨٨/٠٧/٠٥ليسانس حقوقمحمود محمد عبد السالم محمد٣٦
١٩٩٠/١٢/٢١خدمه اجتماعيةمحمود محمد عبد العزيز٣٧
١٩٨٦/٠٥/٠٩ليسانس حقوقمحمود محمد عبد العزيز حسين٣٨
١٩٩٤/٠١/٠٦ليسانس حقوقمحمود محمد عبد العزيز عبد الغنى٣٩
١٩٩٢/٠٨/٠٦ليسانس حقوقمحمود محمد عبد العظيم عبد الوالى٤٠
١٩٨٨/٠١/٠٢حاسبات ومعلوماتمحمود محمد عبد هللا٤١

صفحة ٣٧٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٠/٠٧/٢٣خدمه اجتماعيةمحمود محمد عبد هللا محمد١
١٩٩٠/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةمحمود محمد عبد المجيد محمود٢
١٩٨٦/١١/٢٢ليسانس حقوقمحمود محمد عبد الواحد سالم٣
١٩٩٠/١١/٠٢حاسبات ومعلوماتمحمود محمد عبدالعاطي٤
١٩٩١/٠٢/١٥حاسبات ومعلوماتمحمود محمد عبدهللا٥
١٩٩٠/٠٢/١٧ليسانس حقوقمحمود محمد عمر واصل٦
١٩٨٧/١٢/٠١ليسانس حقوقمحمود محمد كامل احمد٧
١٩٨٦/٠٧/١٠حاسبات ومعلوماتمحمود محمد محمد عامر٨
١٩٨٧/١٠/١٧ليسانس حقوقمحمود محمد محمد عبد المنعم٩

١٩٩١/٠٧/٢١ليسانس حقوقمحمود محمد محمد يعقوب أبو سيف١٠
١٩٨٧/٠٩/٢٠حاسبات ومعلوماتمحمود محمد محمود١١
١٩٩١/٠٤/٠٩ليسانس ادابمحمود محمد محمود ابراهيم١٢
١٩٨٩/٠٦/٢٧ليسانس حقوقمحمود محمد محمود رجب١٣
١٩٨٣/٠٦/٢٣زراعةمحمود محمد محمود عبدالعال١٤
١٩٩١/١٠/٢٩ليسانس حقوقمحمود محمد محمود عفيفي١٥
١٩٩٣/٠٩/٠٧ليسانس حقوقمحمود محمد محمود على١٦
١٩٩٢/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةمحمود محمد محمود عويس١٧
١٩٩٢/١٠/٢٤ليسانس حقوقمحمود محمد مخلوف سيف الدين١٨
١٩٩٠/١١/١٦بكالوريوس تجارةمحمود محمد ناصر شاذلى١٩
١٩٨٧/٠٣/٠٥حاسبات ومعلوماتمحمود محمد نجيب متولي٢٠
١٩٨٨/١٠/٣٠نظم معلوماتمحمود محى الدين عبد المنعم٢١
١٩٩١/٠٨/١٦ليسانس حقوقمحمود مدحت محمود حسن٢٢
١٩٨٨/١٠/٢٥ليسانس حقوقمحمود مصطفى إسماعيل محمد٢٣
١٩٨٨/٠٥/١٨نظم معلوماتمحمود مصطفى احمد عبد الحميد٢٤
١٩٨٨/٠٨/١٧ليسانس حقوقمحمود مصطفى احمد مصطفى٢٥
١٩٨٨/٠٧/٠٥ليسانس حقوقمحمود مصطفى حسانين حسانين٢٦
١٩٨٧/٠٨/٠٨ليسانس حقوقمحمود مصطفى حسن إسماعيل٢٧

صفحة ٣٧٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/٠١/٢٨ليسانس حقوقمحمود مصطفى سيد احمد٢٨
١٩٩١/٠٤/٢١ليسانس حقوقمحمود مصطفى محمد طه٢٩
١٩٩٠/٠٩/٠٣حاسبات ومعلوماتمحمود مصطفى محمود٣٠
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس ادابمحمود مصطفى محمود محمد٣١
١٩٨٨/٠١/٠١ليسانس حقوقمحمود ممدوح حسنى حسن شتا٣٢
١٩٩١/١٢/٠٥ليسانس حقوقمحمود ممدوح رشدي محمد٣٣
١٩٩٣/٠٨/٢٧ليسانس حقوقمحمود ممدوح عبد الحميد حامد٣٤
١٩٩٢/٠١/٢٦ليسانس حقوقمحمود ممدوح عبد الصمد إبراهيم٣٥
١٩٩٠/١٠/٢٠ليسانس حقوقمحمود نافع عوض نافع٣٦
١٩٨٦/٠٦/١٣ليسانس حقوقمحمود نجدى رياض طلبه٣٧
١٩٨٨/٠٨/١٥ليسانس حقوقمحمود نجم الدين طه عبد الجواد٣٨
١٩٨٨/١٢/١٥ليسانس حقوقمحمود وهبه محمود سلطان٣٩
١٩٨٨/٠٨/٠٥زراعةمحمود يحي حجازي حسن٤٠
١٩٨٦/١٢/١٠ليسانس حقوقمحمود يحيى الدسوقى مصطفى٤١

صفحة ٣٧٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٦/٠٦/١٥ليسانس حقوقمحمود بيومى إبراهيم بيومي١
١٩٨٧/٠٧/١٥بكالوريوس تجارةمحى الدين السيد محى الدين٢
١٩٨٩/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتمحي الدين عبدالرازق٣
١٩٨٣/٠٣/١٣ليسانس حقوقمحى الدين محمد محمد إسماعيل٤
١٩٨٥/١١/٠٦ليسانس حقوقمختار عزت محمود فواز٥
١٩٩٠/٠٨/٠٨زراعةمختار علي محمود قطب٦
١٩٨٨/٠٩/٠٣ليسانس حقوقمختار محمود ناجى حامد٧
١٩٩٠/١٠/٢١ليسانس حقوقمدحت احمد نجيب محمد على٨
١٩٨٩/٠٧/٠١ليسانس حقوقمدحت سعيد الطوخى٩

١٩٨٩/١١/٢١ليسانس حقوقمدحت سعيد حلمي خضر عزام١٠
١٩٩١/١٠/٢٠حاسبات ومعلوماتمدحت عبد السالم على١١
١٩٨٦/٠٥/٢٧ليسانس ادابمدحت عزت عبد هللا١٢
١٩٨٨/١١/٢٩ليسانس حقوقمدحت مجدي رشدى رومان١٣
١٩٨٨/٠٦/٢٦نظم معلوماتمدحت مجدى عبد الحميد١٤
١٩٩٠/١٢/١٠ليسانس حقوقمدحت محمد عبد الحكيم إبراهيم١٥
١٩٩١/٠٨/٠٣ليسانس حقوقمدحت يحيى عبد الفتاح محمد١٦
١٩٨٦/١٢/٣٠ليسانس حقوقمديحه رمضان عبد الحفيظ عبد الفتاح١٧
١٩٨٨/١٠/٢٠ليسانس حقوقمديحه كامل حسن سويلم١٨
١٩٩٢/٠٤/١٤ليسانس حقوقمرام مصطفى حسن محمد١٩
١٩٩٢/٠٢/١٧ليسانس حقوقمرغنى حسين احمد عبد الصالحين٢٠
١٩٩١/٠١/١٤خدمه اجتماعيةمرفت احمد عبد اللطيف على٢١
١٩٩١/٠٨/٠٣ليسانس حقوقمرفت يسرى محمد نجم٢٢
١٩٨٨/٠٧/٢٣حاسبات ومعلوماتمرقس مجدي عبدالمالك٢٣
١٩٨٨/١١/٠١ليسانس حقوقمرقس ميالد فهمي دميان٢٤
١٩٩٠/١٢/٣٠ليسانس حقوقمرنا مرجان عياد جرجس٢٥
١٩٩٠/٠٤/٠١ليسانس حقوقمروان احمد صالح عثمان٢٦
١٩٨٦/١١/٣٠ليسانس حقوقمروان خالد عبد الغنى حسن٢٧

صفحة ٣٧٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٩/٠٩/١٤ليسانس حقوقمروان سعد عبد التواب٢٨
١٩٨٧/٠٩/٠١ليسانس حقوقمروان محمد إبراهيم عبد الحميد٢٩
١٩٨٩/٠٧/٢٣حاسبات ومعلوماتمروان نبيل جابر صادق٣٠
١٩٨٤/١٢/٠١تربيةمروة ابراهيم محمد فريد٣١
١٩٨٦/٠٧/١٠ليسانس ادابمروة اسامة عبد الفتاح٣٢
١٩٨٧/٠٧/١٧ليسانس ادابمروة جمال حامد٣٣
١٩٨٧/٠٥/١٠زراعةمروة حمودة فهمي حمودة٣٤
١٩٩٢/٠٢/٠١دراسات انسانيةمروة رمضان محمد محمد٣٥
١٩٩١/٠٢/٠٥ليسانس ادابمروة صفوت السيد٣٦
١٩٩١/٠٣/١٨ليسانس ادابمروة صالح مصطفى٣٧
١٩٩١/٠١/١١ليسانس ادابمروة طارق سيد٣٨
١٩٨٧/١٠/١٤ليسانس ادابمروة عادل عبد العظيم٣٩
١٩٩٤/٠١/٠٢زراعةمروة عاطف حمدي حسن٤٠
١٩٩٠/٠١/٢٧ليسانس ادابمروة عبد الرحمن عبد الكريم٤١

صفحة ٣٨٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩١/١١/٠١دراسات انسانيةمروة عز الرجال المرسى١
١٩٩٤/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتمروة مجدي حسن٢
١٩٩١/٠٦/٢١ليسانس ادابمروة مجدى سيد محمد٣
١٩٨٤/١١/٠٤دراسات انسانيةمروة محمد السيد٤
١٩٩٠/٠٢/١٨ليسانس ادابمروة محمد جمال٥
١٩٨٣/١٠/٠٣ليسانس ادابمروة مصطفى محمد الباز٦
١٩٨٤/١١/١٩ليسانس ادابمروة ممدوح عباس٧
١٩٩٤/٠٣/٢٧ليسانس حقوقمروه إبراهيم أبو سريع٨
١٩٩١/٠٦/٢٤خدمه اجتماعيةمروه إبراهيم محمد الصياد٩

١٩٨٧/٠٢/١٢السنمروه ابراهيم حسن االشقر١٠
١٩٨٨/١٢/٠١ليسانس حقوقمروه احمد مصطفى السيد١١
١٩٨٩/٠٨/١٢بكالوريوس تجارةمروه اسامه بدر الدين رفاعى١٢
١٩٨٥/١١/٠٤خدمه اجتماعيةمروه اشرف عبد اللطيف١٣
١٩٩٢/٠٢/٠٧ليسانس حقوقمروه اشرف محمد السيد شحاته١٤
١٩٩٠/٠٧/٠٣ليسانس حقوقمروه السيد طه السيد١٥
١٩٨٣/٠٨/٢٢ليسانس حقوقمروه المعداوى فتوح عبد العظيم١٦
١٩٨٥/٠٤/٠٨السنمروه المليجى حسين قطب١٧
١٩٩١/٠٨/٠١ليسانس حقوقمروه حامد مصطفى عبد الفتاح١٨
١٩٨٥/٠٣/٠١ليسانس حقوقمروه حجاج يوسف١٩
١٩٩١/٠٧/١٥ليسانس حقوقمروه حسنين محمد صالح حسين٢٠
١٩٨٧/١١/٠١خدمه اجتماعيةمروه حمدى عبد الوهاب٢١
١٩٩٢/٠٩/٠١ليسانس حقوقمروه خالد محمد محمد٢٢
١٩٨٦/٠٦/٢٢ليسانس حقوقمروه راضى عاشور السيد٢٣
١٩٨٦/١٠/٠٩ليسانس حقوقمروه رشاد إسماعيل بكر٢٤
١٩٩٢/٠٤/١٨ليسانس حقوقمروه رضا عبد الحليم٢٥
١٩٩١/٠٦/٠١ليسانس حقوقمروه رياض رمضان الدسوقي٢٦
١٩٨٥/١١/١٩خدمه اجتماعيةمروه سمير عبد الفتاح عوض هللا٢٧

صفحة ٣٨١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٩/٠٥/١٨ليسانس حقوقمروه سيد زهرى إسماعيل٢٨
١٩٨٦/٠٧/٢٢بكالوريوس تجارةمروه سيد محمد احمد على٢٩
١٩٨٦/٠٨/٢١خدمه اجتماعيةمروه سيد محمد محمد٣٠
١٩٩٣/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةمروه سيد محمدى سيد٣١
١٩٨٦/٠٨/٠١ليسانس حقوقمروه طايع على محمد٣٢
١٩٨٦/١١/١٨ليسانس حقوقمروه عادل مأمون٣٣
١٩٨٤/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةمروه عبد الرازق عبد الفتاح٣٤
١٩٨٩/١١/٠٧ليسانس حقوقمروه عبد المجيد إبراهيم محمد الشرنوبى٣٥
١٩٨٥/١٢/٢٢ليسانس حقوقمروه عبد المنعم فتح هللا٣٦
١٩٩٣/٠٦/٠١خدمه اجتماعيةمروه عبد الوهاب عوض٣٧
١٩٩١/٠٤/٢٥ليسانس حقوقمروه عبد الوهاب محمد بدوى٣٨
١٩٨٧/٠٨/٢٦ليسانس حقوقمروه عزت عبد الخالق٣٩
١٩٨٦/٠٣/٣١ليسانس حقوقمروه على عبد هللا بركات٤٠
١٩٨٧/١٢/٢٦ليسانس حقوقمروه على عبد النبي على٤١

صفحة ٣٨٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٣/٠٤/٢٢ليسانس حقوقمروه على محمد الغريب عبد الحميد١
١٩٨٤/٠٢/٠١ليسانس حقوقمروه فتحي السيد فرماوى٢
١٩٨٩/١٠/١٨خدمه اجتماعيةمروه فوزي عبد المجيد حسن٣
١٩٨٤/١١/٠٢ليسانس حقوقمروه كمال الدين عبد الرحيم٤
١٩٩٠/٠٧/٠٣خدمه اجتماعيةمروه مجدى محمد محمد٥
١٩٩١/٠٩/٢٣ليسانس حقوقمروه مجدي محمود خضر٦
١٩٨٦/٠٨/٢٠نظم معلوماتمروه محسن حسن محمد٧
١٩٨٥/١٢/١٩السنمروه محمد احمد على٨
١٩٨٦/٠٩/٠١ليسانس حقوقمروه محمد اشرف محمد على٩

١٩٩٠/١١/٢٢السنمروه محمد حسن١٠
١٩٨٧/١١/١٥ليسانس حقوقمروه محمد خميس محمد١١
١٩٨٧/٠٨/٢٥خدمه اجتماعيةمروه محمد صابر١٢
١٩٨٩/٠٤/٢٨بكالوريوس تجارةمروه محمد محمد حسن ابو السعود١٣
١٩٨٤/٠٥/١٢ليسانس حقوقمروه محمد محمد خليفه١٤
١٩٨٦/٠٨/٠٧ليسانس حقوقمروه محمد محمد دياب١٥
١٩٨٩/٠٢/٠٦نظم معلوماتمروه محمد محمود سعده١٦
١٩٨٤/٠٨/٢٦ليسانس حقوقمروه محمود حامد١٧
١٩٨٨/٠٨/١٣حاسبات ومعلوماتمروه محمود سعد١٨
١٩٨٤/٠٥/٠١خدمه اجتماعيةمروه محمود كامل مرسى١٩
١٩٨٨/٠٣/٢٢حاسبات ومعلوماتمروه محمود متولى٢٠
١٩٩١/٠٨/٢٠ليسانس حقوقمروه محمود مصطفى محمد٢١
١٩٩٣/٠٦/٢١ليسانس حقوقمروه مدحت عبد هللا٢٢
١٩٨٥/٠٩/٢٦خدمه اجتماعيةمروه مصطفى احمد محمد٢٣
١٩٩٠/٠٧/٠٧ليسانس حقوقمروه مكرم صديق رزق٢٤
١٩٩٤/٠٢/١٣نظم معلوماتمروه ممدوح حامد سليمان٢٥
١٩٨٧/٠٩/١٧خدمه اجتماعيةمروه نجاتي عبد العليم٢٦
١٩٨٨/٠٩/١٠ليسانس حقوقمروه وحيد مصطفى عبد الفتاح٢٧

صفحة ٣٨٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩٢/٠٢/١٥ليسانس حقوقمريانا ممدوح عطيه٢٨
١٩٨٨/٠٢/٠١ليسانس ادابمريم إيليا فرج هللا٢٩
١٩٩٢/٠٧/٠١ليسانس حقوقمريم بباوى عطا هللا بباوى٣٠
١٩٨٥/٠٨/٢١خدمه اجتماعيةمريم دميان جورجى٣١
١٩٨٤/٠٧/٠٦السنمريم شهدى كامل خير٣٢
١٩٩٢/٠٣/٢٥ليسانس حقوقمريم طاهر عبد المعطى الرفاعى٣٣
١٩٨٧/١٠/٢٦ليسانس حقوقمريم عادل كمال موسى٣٤
١٩٩٣/٠٥/٠٧ليسانس حقوقمريم فايز نصيف نسيم٣٥
١٩٨٩/٠٢/١١ليسانس حقوقمريم محسن حافظ محمد عبد هللا٣٦

صفحة ٣٨٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٤/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةمحمود محمد عبد النبي عبد الغنى١
١٩٨٨/٠٦/٢٨بكالوريوس تجارةمحمود محمد عبده عبد هللا٢
١٩٨٤/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمحمود محمد على محمد٣
١٩٨٧/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةمحمود محمد مجدي عبد القادر٤
١٩٩١/١٢/١٩بكالوريوس تجارةمحمود محمد محمود إبراهيم٥
١٩٨٧/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةمحمود محمد محمود الباز٦
١٩٩٠/٠١/١٣بكالوريوس تجارةمحمود محمد محمود السميرى٧
١٩٩٢/٠٩/٢٧بكالوريوس تجارةمحمود محمد محمود سالم٨
١٩٨٥/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةمحمود محمد محمود شحاته٩

١٩٨٩/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةمحمود محمد محمود فرج هللا١٠
١٩٨٨/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةمحمود محمد محمود كنزى١١
١٩٩٣/٠١/١٢بكالوريوس تجارةمحمود محمد محمود مجاهد١٢
١٩٩٣/٠٨/٢٣بكالوريوس تجارةمحمود محمد مرسى إسماعيل١٣
١٩٨٣/٠١/٢٩بكالوريوس تجارةمحمود محمد مصطفى محمود١٤
١٩٨٧/٠١/٣٠بكالوريوس تجارةمحمود محمد ناصر الدين السيد١٥
١٩٨٨/٠٥/١٠بكالوريوس تجارةمحمود محمد نجاح عبد العاطى١٦
١٩٨٥/٠٩/٠٢بكالوريوس تجارةمحمود محمداحمد عبد القادر١٧
١٩٩١/٠٦/٢١بكالوريوس تجارةمحمود مدحت محمد محمد١٨
١٩٨٩/٠٨/١١بكالوريوس تجارةمحمود مدحت محمود قبيسى١٩
١٩٨٥/٠٧/٠٥بكالوريوس تجارةمحمود مصطفى احمد محمد٢٠
١٩٩٣/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةمحمود مصطفى امام محمد٢١
١٩٨٦/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمحمود مصطفى لطفى سعد٢٢
١٩٩٢/٠٤/٢١بكالوريوس تجارةمحمود مصطفى محمد عبد الكريم٢٣
١٩٨٧/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةمحمود مصطفى محمد محمد٢٤
١٩٨٧/٠٢/٢٣بكالوريوس تجارةمحمود ممدوح محمد عبد المنعم٢٥
١٩٩٢/٠٨/١٤بكالوريوس تجارةمحمود نادى عبد العزيز احمد٢٦
١٩٨٧/٠١/١٣بكالوريوس تجارةمحمود نبيل محمود٢٧

صفحة ٣٨٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٩/٠٥/١٥بكالوريوس تجارةمحمود نشات محمود هاشم٢٨
١٩٨٥/٠٨/١٧بكالوريوس تجارةمحمود نصر محمود نصر٢٩
١٩٩٣/١١/١٣بكالوريوس تجارةمحمود ياسر على حامد٣٠
١٩٨٦/١١/٢٧بكالوريوس تجارةمحمود يس عتريس امام٣١
١٩٩٢/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةمحمود يسرى احمد السيد٣٢
١٩٨٨/١١/٢٨بكالوريوس تجارةمحمود يوسف لطفى٣٣
١٩٩٠/١٢/٠٤بكالوريوس تجارةمحى الدين محمد جمال الدين٣٤
١٩٩١/١١/١٣بكالوريوس تجارةمدبولى جمال محمد٣٥
١٩٩١/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةمدحت صالح عبده محمد٣٦
١٩٨٩/٠٨/٠٢بكالوريوس تجارةمراد نبيل عبد النبي محمد٣٧
١٩٩٠/٠٩/١٧بكالوريوس تجارةمرام على عبد الاله٣٨

صفحة ٣٨٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٣/١٠/٠٢بكالوريوس تجارةمرثا ناير نعيم١
١٩٨٧/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةمرعى يونس عبد الحميد٢
١٩٨٩/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةمرفت شوقي عبد السيد محمد٣
١٩٩٣/٠٣/٣١بكالوريوس تجارةمروان محمد يوسف محمود٤
١٩٩١/٠٧/٠١بكالوريوس تجارةمروه إبراهيم االباصيرى٥
١٩٨٩/٠١/٣٠بكالوريوس تجارةمروه إسماعيل على٦
١٩٩١/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةمروه احمد حسين محمد٧
١٩٨٦/٠٦/٢٣بكالوريوس تجارةمروه السيد احمد محمد٨
١٩٩٣/١٢/٠٣بكالوريوس تجارةمروه السيد مصطفى مصطفى٩

١٩٩٢/٠١/٠٨بكالوريوس تجارةمروه جالل معوض احمد١٠
١٩٨٧/١٢/٢٣بكالوريوس تجارةمروه حسن عبد المقصود حسن١١
١٩٨٥/٠٤/٠٨بكالوريوس تجارةمروه خضر محمد هريدى١٢
١٩٨٩/٠٥/٢٧بكالوريوس تجارةمروه سالم سيد سالم١٣
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمروه سعيد احمد حسن١٤
١٩٨٣/٠٩/١٤بكالوريوس تجارةمروه سعيد عبد الشافي١٥
١٩٨٤/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةمروه سيد عبد الفتاح وهبه١٦
١٩٩٢/١١/١٤بكالوريوس تجارةمروه شبل محمد١٧
١٩٩٣/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةمروه طلعت عبد النبي١٨
١٩٨٨/٠٥/١٠بكالوريوس تجارةمروه عبد الحميد يوسف١٩
١٩٨٣/٠٧/٢٨بكالوريوس تجارةمروه عبد الرؤوف محمود٢٠
١٩٩٢/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةمروه عبد الرحمن إسماعيل٢١
١٩٨٩/٠٨/٣١بكالوريوس تجارةمروه عبد المنعم عبد هللا٢٢
١٩٩٠/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمروه على السيد على٢٣
١٩٩٠/٠٣/٢٤بكالوريوس تجارةمروه مجدي السيد٢٤
١٩٩٣/٠٩/٢٧بكالوريوس تجارةمروه محمد احمد السيد٢٥
١٩٩٢/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةمروه محمد عبد العليم محمد٢٦
١٩٩٠/٠٥/١٨بكالوريوس تجارةمروه محمد كمال محمد٢٧

صفحة ٣٨٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٦/١٢/٢٠بكالوريوس تجارةمروه محمد ناجى مصيلحى٢٨
١٩٩٠/٠٧/٠٤بكالوريوس تجارةمروه محمد يوسف٢٩
١٩٨٥/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةمروه محمد يوسف الغوص٣٠
١٩٩٠/٠٦/٠٩بكالوريوس تجارةمروه مصطفى شوقي مصطفى٣١
١٩٨٧/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةمريان أمين نظير٣٢
١٩٩٠/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمريان صفوت غالى رزق٣٣
١٩٨٨/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةمريم إبراهيم فؤاد٣٤
١٩٩٢/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمريم ابو بكر كامل عبد النبى٣٥
١٩٩٣/٠٨/٣١بكالوريوس تجارةمريم احمد جمال زاهر٣٦
١٩٩٠/٠١/١٣بكالوريوس تجارةمريم اسحاق فايق صابر٣٧
١٩٨٩/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةمريم سمير رزق سيف٣٨

صفحة ٣٨٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٢/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةمريم ظريف ناشد١
١٩٨٣/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةمريم كرومل وته زكارى٢
١٩٨٩/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةمريم مصطفى السيدمصطفى٣
١٩٨٤/٠٧/٢٥بكالوريوس تجارةمريم منياس إبراهيم٤
١٩٨٦/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةمريم وهيب هندى وهبه٥
١٩٨٤/٠٤/٠٩بكالوريوس تجارةمسعد ماهر سليمان ونيس٦
١٩٨٦/٠٧/٢٦بكالوريوس تجارةمسعود حلمي صابر محجوب٧
١٩٨٨/١١/١٩بكالوريوس تجارةمصطفى إبراهيم الدسوقى على٨
١٩٨٣/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةمصطفى أبو الحسن محمد٩

١٩٨٦/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةمصطفى احمد حسن سلطان١٠
١٩٨٥/٠٣/٢١بكالوريوس تجارةمصطفى احمد سليمان عابد١١
١٩٩٠/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى احمد عبد العظيم السيد١٢
١٩٩٢/٠٥/٠٣بكالوريوس تجارةمصطفى احمد عبد الكريم١٣
١٩٨٦/٠٨/١٨بكالوريوس تجارةمصطفى احمد عبد هللا١٤
١٩٩٣/٠٥/٠٣بكالوريوس تجارةمصطفى احمد محمد عز الدين١٥
١٩٩٠/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةمصطفى احمد محمد محمد١٦
١٩٩٠/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةمصطفى احمد محمد منصور١٧
١٩٨٩/٠١/١٤بكالوريوس تجارةمصطفى احمد محمود عبد العزيز١٨
١٩٩١/١١/٢٨بكالوريوس تجارةمصطفى احمد هاشم محمد١٩
١٩٨٨/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةمصطفى احمد يوسف عبد الخالق٢٠
١٩٩٠/٠٧/١٥بكالوريوس تجارةمصطفى اشرف عطيه إبراهيم٢١
١٩٨٦/٠٧/٠٩بكالوريوس تجارةمصطفى السيد عبد الاله غريب٢٢
١٩٩٢/٠٣/٠٣بكالوريوس تجارةمصطفى بهاء الدين٢٣
١٩٩١/١١/١١بكالوريوس تجارةمصطفى بهجت عبد المحسن٢٤
١٩٨٩/١٠/١١بكالوريوس تجارةمصطفى جمال محمد عبد الجيد٢٥
١٩٨٨/٠٣/٢٤بكالوريوس تجارةمصطفى حارس الزعيم٢٦
١٩٩٢/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةمصطفى حسن احمد هالل٢٧

صفحة ٣٨٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٧/٠٤/١٢بكالوريوس تجارةمصطفى حسن سيد إبراهيم٢٨
١٩٨٦/١١/٠٧بكالوريوس تجارةمصطفى حسن عبد العال٢٩
١٩٩٠/١١/٠٨بكالوريوس تجارةمصطفى حسين فؤاد٣٠
١٩٨٨/٠٨/١٤بكالوريوس تجارةمصطفى خالد محمد محمود٣١
١٩٩٢/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةمصطفى رمضان محمد عبد المعطى٣٢
١٩٩٣/٠٢/٠٣بكالوريوس تجارةمصطفى سالم عبد العزيز على٣٣
١٩٨٧/١١/١٠بكالوريوس تجارةمصطفى سعد الدين عمار محمد٣٤
١٩٨٩/٠٣/٠٣بكالوريوس تجارةمصطفى سعد عبد العزيز٣٥
١٩٩١/٠٧/٣١بكالوريوس تجارةمصطفى سعيد احمد جاد٣٦
١٩٩٠/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى سيد عبد العظيم٣٧
١٩٨٩/٠٢/١١بكالوريوس تجارةمصطفى شعبان سعيد على٣٨

صفحة ٣٩٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩١/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةمصطفى شعراوى جاد محمود١
١٩٨٥/٠٨/٢٩بكالوريوس تجارةمصطفى شوقي مصطفى عبد القوى٢
١٩٨٨/٠٨/٢٩بكالوريوس تجارةمصطفى صالح السيد محمود٣
١٩٨٨/١٢/٢١بكالوريوس تجارةمصطفى طه أنور السيد٤
١٩٨٣/٠٥/١١بكالوريوس تجارةمصطفى عادل عبد الرحمن٥
١٩٩٠/٠٢/٢٦بكالوريوس تجارةمصطفى عبد الحكيم على الشريف٦
١٩٨٦/١١/١٨بكالوريوس تجارةمصطفى عبد الحليم محمد٧
١٩٨٨/٠٢/٢٥بكالوريوس تجارةمصطفى عبد الحميد محمود محمد٨
١٩٨٥/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى عبد العزيز احمد حسين٩

١٩٨٩/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةمصطفى عبد العزيز عبد السالم١٠
١٩٩٢/٠٣/٠٧بكالوريوس تجارةمصطفى عبد اللطيف احمد على١١
١٩٩١/١١/٠٥بكالوريوس تجارةمصطفى عبد اللطيف فرج١٢
١٩٨٨/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةمصطفى عبد المحسن الدسوقى١٣
١٩٨٩/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةمصطفى عبد الموجود عبد السالم١٤
١٩٨٨/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةمصطفى عالء الدين مصطفى على١٥
١٩٩٢/١٢/٢٨بكالوريوس تجارةمصطفى عماد الدين جابر١٦
١٩٨٨/١١/١٥بكالوريوس تجارةمصطفى فاروق عبد الحميد١٧
١٩٩١/٠٧/٢٢بكالوريوس تجارةمصطفى فهمى سيد احمد١٨
١٩٩٢/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةمصطفى كمال عبود عثمان١٩
١٩٩٢/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى كمال عمر سيد٢٠
١٩٨٦/١١/٢٥بكالوريوس تجارةمصطفى مجاهد عبد الناصر سيد٢١
١٩٨٩/٠٥/١٥بكالوريوس تجارةمصطفى مجدي شحاته٢٢
١٩٩٣/٠٣/٢٨بكالوريوس تجارةمصطفى محمد إبراهيم رجب٢٣
١٩٩١/٠٢/٢٥بكالوريوس تجارةمصطفى محمد احمد محمد٢٤
١٩٨٤/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةمصطفى محمد احمد محمد٢٥
١٩٨٣/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى محمد بهجت عبد ربه٢٦
١٩٩١/٠٥/١٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمد توفيق٢٧

صفحة ٣٩١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى محمد حسن مصطفى٢٨
١٩٨٧/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمد حسن مليجى٢٩
١٩٨٣/١٠/١٧بكالوريوس تجارةمصطفى محمد حسنين محمد٣٠
١٩٨٨/١١/١٥بكالوريوس تجارةمصطفى محمد سعد عبد النبي٣١
١٩٨٥/١٢/٢٨بكالوريوس تجارةمصطفى محمد سيد محمد٣٢
١٩٨٧/١١/٠٦بكالوريوس تجارةمصطفى محمد شوقي عبد الغفار٣٣
١٩٩٠/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى محمد صابر محمد٣٤
١٩٩٢/٠٩/١٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمد طه إسماعيل٣٥
١٩٩٢/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةمصطفى محمد عبد الرازق حامد٣٦
١٩٩٠/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةمصطفى محمد عبد الفتاح٣٧
١٩٩٢/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمد عبده عبدج الحق٣٨

صفحة ٣٩٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩١/١٠/٠٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمد عز الدين حمدي١
١٩٩٢/١٢/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى محمد فتوح السيد٢
١٩٩٠/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةمصطفى محمد مجدي محمد٣
١٩٨٩/١١/٢٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمد محمد حامد٤
١٩٩٣/٠٥/١٩بكالوريوس تجارةمصطفى محمد محمد حسن٥
١٩٩٢/١٠/١٥بكالوريوس تجارةمصطفى محمد محمود فهمي٦
١٩٩٢/٠٣/٢١بكالوريوس تجارةمصطفى محمد محمود محمد٧
١٩٨٤/١١/٢١بكالوريوس تجارةمصطفى محمد مصطفى زغلول٨
١٩٨٨/٠١/١٦بكالوريوس تجارةمصطفى محمود احمد عبد العال٩

١٩٩٠/٠٨/١٤بكالوريوس تجارةمصطفى محمود احمد محمود١٠
١٩٨٩/١١/١٤بكالوريوس تجارةمصطفى محمود جمال١١
١٩٩٠/٠٣/٢٨بكالوريوس تجارةمصطفى محمود رمضان١٢
١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى محمود سمعان١٣
١٩٩١/١٢/٠٤بكالوريوس تجارةمصطفى محمود سيد على١٤
١٩٩٢/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمود شعبان حسين١٥
١٩٨٨/٠٤/١٦بكالوريوس تجارةمصطفى محمود عبد الرئيس١٦
١٩٩١/١١/١١بكالوريوس تجارةمصطفى محمود عبد الرازق١٧
١٩٨٩/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمود عشرى حسن١٨
١٩٩٢/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى محمود على سليم١٩
١٩٩٠/٠٣/١٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمود قرنى سعد٢٠
١٩٩٣/٠٤/٢١بكالوريوس تجارةمصطفى محمود محمد٢١
١٩٨٨/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى محمود محمد حسن٢٢
١٩٨٨/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمود محمد فهيم٢٣
١٩٩٣/٠٦/٢١بكالوريوس تجارةمصطفى محمود محمد محمد٢٤
١٩٨٨/١٠/٢٣بكالوريوس تجارةمصطفى محمود محمد مصطفى٢٥
١٩٨٦/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةمصطفى معوض محمد على٢٦
١٩٨٦/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةمصطفى معوض هالل احمد٢٧

صفحة ٣٩٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/٠٧/٢١بكالوريوس تجارةمصطفى نصر الدين محمد كامل٢٨
١٩٩٢/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةمصطفى نور الدين سعد محمود٢٩
١٩٩١/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةمصطفى وحيد رمضان مرسى٣٠
١٩٨٩/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةمصطفى وفيف محمود٣١
١٩٨٨/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةمصطفى يونس مصطفى يونس٣٢
١٩٩١/٠٢/١٩بكالوريوس تجارةمعتز احمد منير احمد٣٣
١٩٩٣/٠١/١٣بكالوريوس تجارةمعتز با محمد سعيد٣٤
١٩٩٠/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةمعتز صالح عباس محمود٣٥
١٩٨٨/٠٣/٠٤بكالوريوس تجارةمعتز عبد الحليم محمد فاروق٣٦
١٩٨٧/١١/٢٥بكالوريوس تجارةمعتز عبد هللا محمد دعبس٣٧
١٩٩١/٠٥/١٢بكالوريوس تجارةمعتز عثمان محمد٣٨

صفحة ٣٩٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩١/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةمعتز محمد محى الدين عبد الوهاب١
١٩٨٤/٠١/١٠بكالوريوس تجارةمعتز محمود زكى عبد العظيم٢
١٩٨٦/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةمعتصم با عادل احمد٣
١٩٨٨/١٠/٢٨بكالوريوس تجارةمكسيموس رمسيس وديع٤
١٩٨٣/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةممدوح حمدي محمود سيد٥
١٩٨٣/٠٣/٣٠بكالوريوس تجارةممدوح خضرى جوده٦
١٩٩٢/٠٧/٣٠بكالوريوس تجارةمنار إبراهيم إبراهيم سفيان٧
١٩٩١/٠٦/٢٦بكالوريوس تجارةمنار احمد السيد محمد٨
١٩٨٩/١٠/١٤بكالوريوس تجارةمنار احمد عبد الفتاح عبد الرحمن٩

١٩٩٢/٠٢/١٣بكالوريوس تجارةمنار احمد مصطفى١٠
١٩٩٢/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةمنار هشام السيد محمود١١
١٩٩٣/١١/٢١بكالوريوس تجارةمنال بدوى السيد احمد١٢
١٩٨٤/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةمنال على محمد سلمان١٣
١٩٨٥/١٠/٠٦بكالوريوس تجارةمنال مصطفى عبد الجيد محمد١٤
١٩٩٠/٠٩/٠٣بكالوريوس تجارةمنصور صمويل منصور١٥
١٩٩١/٠٢/٠٥بكالوريوس تجارةمنه هللا إسماعيل محمد١٦
١٩٩٣/٠٢/٠٧بكالوريوس تجارةمنه هللا احمد محمد إبراهيم١٧
١٩٩٣/٠٣/٣١بكالوريوس تجارةمنه هللا حسن حماد١٨
١٩٨٨/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمنه هللا سيد عفت أبو السعود١٩
١٩٩٣/١٢/٠٥بكالوريوس تجارةمنه هللا صفوت محمد محمد٢٠
١٩٩٢/٠٨/١١بكالوريوس تجارةمنه هللا فضل محمد عبد الحميد٢١
١٩٩٢/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةمنه هللا مجدي خليل٢٢
١٩٩٣/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةمنه حسن احمد حسن٢٣
١٩٩٢/٠٤/١٧بكالوريوس تجارةمنى احمد فؤاد إبراهيم٢٤
١٩٩١/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةمنى احمد محمد مصطفى٢٥
١٩٩٣/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةمنى اشرف عاطف حسن٢٦
١٩٨٥/٠٥/١٦بكالوريوس تجارةمنى بيومي سيد إسماعيل٢٧

صفحة ٣٩٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٦/١١/٠١بكالوريوس تجارةمنى حمدي سعيد٢٨
١٩٨٥/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةمنى صبري حسن محمد٢٩
١٩٩٣/٠٤/٠٨بكالوريوس تجارةمنى صالح احمد بدر٣٠
١٩٩٠/١١/٠٢بكالوريوس تجارةمنى عبد الحميد محمد حسن٣١
١٩٩٠/٠١/٢٨بكالوريوس تجارةمنى عبد الحميد محمد عبد الحافظ٣٢
١٩٩٢/١١/٢٥بكالوريوس تجارةمنى كرم محمود السيد٣٣
١٩٩١/٠٩/١٣بكالوريوس تجارةمنى مجدي عبد المنعم محمد٣٤
١٩٩٢/١٢/١٩بكالوريوس تجارةمنى محسن عثمان محمد٣٥
١٩٨٣/٠٥/٠٦بكالوريوس تجارةمنى محسن نصر فج النور٣٦
١٩٨٩/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةمنى محمد إسماعيل حبيب٣٧
١٩٩٢/٠٧/٢٩بكالوريوس تجارةمنى وحيد الدين محمود٣٨

صفحة ٣٩٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٧/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمنير راضى مصطفى١
١٩٨٤/٠٦/٢٤بكالوريوس تجارةمها توفيق مرسى جالل٢
١٩٨٤/٠٥/١٩بكالوريوس تجارةمها ثابت سعيد فهيم٣
١٩٩٠/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةمها حسن محمد سابق٤
١٩٨٦/٠٥/٢٤بكالوريوس تجارةمها سراج الدين مدبولى٥
١٩٨٦/١٠/٠٣بكالوريوس تجارةمهاب صدقى احمد سيد٦
١٩٨٩/١٠/١٨بكالوريوس تجارةمهدى محمد عبد الحليم كاظم٧
١٩٩١/١٢/٣٠بكالوريوس تجارةمهند محمد محمد عفيفي٨
١٩٩١/٠٤/١٤بكالوريوس تجارةمودى ملك ويصا ملك٩

١٩٩٣/٠٩/٠٥بكالوريوس تجارةموسى جمال يوسف١٠
١٩٩٢/٠٧/٢٠بكالوريوس تجارةمى إبراهيم عطية احمد١١
١٩٨٤/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةمى احمد مصطفى محمد١٢
١٩٩٠/٠٢/١٨بكالوريوس تجارةمي الدين مجدي عبده إبراهيم١٣
١٩٨٥/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةمى حسن حسين عبد الناصر١٤
١٩٩٠/٠٢/١٨بكالوريوس تجارةمى خليل عويس١٥
١٩٨٤/٠٢/٠٢بكالوريوس تجارةمى صالح عبد المحسن عبد الفتاح١٦
١٩٨٦/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةمى طلعت عبد الغفار شعبان١٧
١٩٩٣/٠٨/٣١بكالوريوس تجارةمى عادل إبراهيم الصادق١٨
١٩٨٨/٠٨/١٧بكالوريوس تجارةمى عبد المنعم رزق١٩
١٩٨٣/٠٧/١٥بكالوريوس تجارةمى محمد أمين مصطفى٢٠
١٩٩٣/٠٢/٠٨بكالوريوس تجارةمى محمد عطوه على زهو٢١
١٩٨٩/٠٤/٠٨بكالوريوس تجارةمى محمد على جبر٢٢
١٩٩٤/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةمى محمد على فهمي٢٣
١٩٩٠/١٠/٢٠بكالوريوس تجارةمى محمد محمد بيومي٢٤
١٩٩٠/٠١/١٦بكالوريوس تجارةمى محمود احمد٢٥
١٩٩٣/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةمى منصور حسن سليمان٢٦
١٩٩٠/١١/٠١بكالوريوس تجارةمى هارون احمد البرى٢٧

صفحة ٣٩٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٢/١١/٠٤بكالوريوس تجارةمى هالل فرج هالل٢٨
١٩٨٣/٠٦/٢٨بكالوريوس تجارةميادة عالء الدين عبد العزيز٢٩
١٩٨٧/٠٣/١٣بكالوريوس تجارةميادة محمد إبراهيم احمد٣٠
١٩٩١/١٠/٣١بكالوريوس تجارةمياده احمد محمد٣١
١٩٩٣/٠٩/١٧بكالوريوس تجارةمياده عماد سيد عبد الدايم٣٢
١٩٩١/٠٦/٢٠بكالوريوس تجارةمياده محمود سيد عبد هللا٣٣
١٩٩٢/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةميار شريف عيد فراج٣٤
١٩٩٣/٠١/٣١بكالوريوس تجارةميار عالء الدين فتحي٣٥
١٩٨٣/٠١/٢٥بكالوريوس تجارةميرام محمد فرغلى جمعه٣٦
١٩٩٣/٠٢/١٠بكالوريوس تجارةميرفت جمال سالم عوض٣٧
١٩٨٩/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةميرهان محمد إيهاب محمود٣٨

صفحة ٣٩٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٩/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةميالد ايوب عطيه١
١٩٩٢/٠٣/٠٢بكالوريوس تجارةمينا اسحق اسخرون٢
١٩٨٦/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةمينا بشرى نجيب عازر٣
١٩٩٢/٠٢/٢٤بكالوريوس تجارةمينا جرجس خلف هللا٤
١٩٩٣/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةمينا سامح نجيب بولس٥
١٩٨٨/١٠/٢٦بكالوريوس تجارةمينا شحاته صادق شحاته٦
١٩٨٩/١١/٢٨بكالوريوس تجارةمينا صفوت جورج وهبه٧
١٩٩٣/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةمينا عزمي عدلي فرج٨
١٩٩٢/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةمينا عطا وقيم فندى٩

١٩٨٩/٠١/٢٤بكالوريوس تجارةمينا عيد نوح واصف١٠
١٩٨٧/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةمينا فادى ينى بساليوس١١
١٩٨٩/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةمينا كريم عوزه بخيت١٢
١٩٨٨/١٠/٢٧بكالوريوس تجارةمينا منير لبيب١٣
١٩٨٧/٠٢/٠٥بكالوريوس تجارةمينا منير موريس وهبه١٤
١٩٨٥/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةمينا نبيل مرقص منصور١٥
١٩٨٤/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةمينا وجيه ونجت مرقس١٦
١٩٩١/١٢/١٠بكالوريوس تجارةمينا يوسف حنا شاروبيم١٧
١٩٨٩/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةنادر سليمان رزق سليمان١٨
١٩٩٠/٠٢/٠٣بكالوريوس تجارةنادر سمير توفيق لبس١٩
١٩٨٣/٠٣/٢٧بكالوريوس تجارةنادر كمال إبراهيم٢٠
١٩٨٦/٠٧/١٥بكالوريوس تجارةنادر محمد عبد العزيز عباس٢١
١٩٨٨/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةنادى سعيد جمعه٢٢
١٩٩٠/٠٢/١٣بكالوريوس تجارةنادية حسنى عبد السميع شلبي٢٣
١٩٩٢/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةنادية محمد عبد الراضي بحر٢٤
١٩٩٢/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةناردين ثروت حنا بالمون٢٥
١٩٨٦/١٢/١٩بكالوريوس تجارةناصر ثروت محمود الجندي٢٦
١٩٩٠/٠١/٢٧بكالوريوس تجارةنانسى حسين احمد حسن٢٧

صفحة ٣٩٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٧/٠٨/٠٩بكالوريوس تجارةنانسى حمدي فوزي٢٨
١٩٩٠/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةنبوى عاطف سعيد رزق٢٩
١٩٨٤/١٠/٠١بكالوريوس تجارةنبيل محمد حسن عباس٣٠
١٩٨٨/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةنثيله محمد رامي٣١
١٩٨٨/٠٤/٢٠بكالوريوس تجارةنجالء طاهر محمود محمد٣٢
١٩٩٣/١٢/٠٤بكالوريوس تجارةنجالء مدحت على حسنين٣٣

صفحة ٤٠٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/٠٢/٢٠حاسبات ومعلوماتمريم محمد سلمي محمد١
١٩٨٧/٠٣/٣٠ليسانس حقوقمريم محمد محمود محمد٢
١٩٩٣/٠٢/٠٨بكالوريوس تجارةمريم محمود محمد حليم٣
١٩٩١/١٢/١٢السنمريم منير عزمى زخارى٤
١٩٨٥/١٢/٢٩ليسانس حقوقمريم يونس الديب مهدى٥
١٩٨٦/٠٧/٠٨خدمه اجتماعيةمريهان موريس عشيم٦
١٩٨٦/١١/٠٨ليسانس حقوقمصطفى إبراهيم همام بدير٧
١٩٨٥/٠٥/٠٦خدمه اجتماعيةمصطفى أبو النجا محمد أبو النجا٨
١٩٨٨/٠١/٠٤خدمه اجتماعيةمصطفى أمين يوسف٩

١٩٩١/١٢/١٤حاسبات ومعلوماتمصطفي ابراهيم عبدالحميد١٠
١٩٩٢/٠٤/١١ليسانس حقوقمصطفى ابراهيم عوض على١١
١٩٩١/١٢/١٩حاسبات ومعلوماتمصطفى ابو العال عبده١٢
١٩٩٠/٠١/٠١خدمه اجتماعيةمصطفى احمد ابراهيم صالح١٣
١٩٩٢/٠٣/١٩ليسانس ادابمصطفى احمد الحسينى١٤
١٩٩١/١١/٠٤بكالوريوس تجارةمصطفى احمد عدنان احمد١٥
١٩٨٧/٠٢/٠٨ليسانس حقوقمصطفى احمد على سليمان١٦
١٩٨٩/٠٤/١٥ليسانس حقوقمصطفى احمد على على الشرقاوي١٧
١٩٩٠/٠١/٠١نظم معلوماتمصطفى احمد كمال رمضان١٨
١٩٩٠/٠٣/٠٤حاسبات ومعلوماتمصطفي احمد محمد١٩
١٩٨٨/١٠/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى احمد محمد حسن٢٠
١٩٨٧/١١/٢٦ليسانس حقوقمصطفى احمد محمد رشوان٢١
١٩٨٨/١١/٠٦بكالوريوس تجارةمصطفى احمد محمد على حسان٢٢
١٩٨٩/٠٨/٠١حاسبات ومعلوماتمصطفى احمد محمد فريد٢٣
١٩٨٥/٠٥/٢٩ليسانس حقوقمصطفى احمد مصطفى احمد٢٤
١٩٩١/١١/٢٤ليسانس حقوقمصطفى احمد نجم الدين٢٥
١٩٨٧/١١/٢٤زراعةمصطفي اسماعيل محمد خفاجي٢٦
١٩٩٢/١٠/٢٥بكالوريوس تجارةمصطفى اشرف عبد العليم٢٧

صفحة ٤٠١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٢/٠٧/١٨حاسبات ومعلوماتمصطفي اشرف فتحي٢٨
١٩٩٣/٠٩/٢٥ليسانس حقوقمصطفى اصيل احمد محمد٢٩
١٩٩١/٠٥/١٤نظم معلوماتمصطفى السيد عبد الحافظ٣٠
١٩٩٠/٠٨/٠١ليسانس حقوقمصطفى السيد محمد حسين٣١
١٩٨٩/١٠/٢٢خدمه اجتماعيةمصطفى بيومي أمين٣٢
١٩٩٠/٠٥/٢٧بكالوريوس تجارةمصطفى تونى على التونى٣٣
١٩٩٠/٠٣/٠٦ليسانس حقوقمصطفى جابر سعد محمود٣٤
١٩٨٤/٠٦/١٣ليسانس حقوقمصطفى جمال حافظ الناظر٣٥
١٩٨٩/٠٥/٠٣حاسبات ومعلوماتمصطفى جمال سالم٣٦
١٩٨٧/٠٩/١٦ليسانس حقوقمصطفى جمال مصطفى وليان٣٧
١٩٨٣/١٢/١٠خدمه اجتماعيةمصطفى جمعه عبد الجليل محمد٣٨
١٩٩١/١١/٠٣ليسانس حقوقمصطفى جمعه محمد عبد الهادي٣٩
١٩٨٩/٠٢/٠٩ليسانس حقوقمصطفى حسن إبراهيم مدبولى٤٠
١٩٩٣/٠٧/١٧ليسانس حقوقمصطفى حسن عبد الحميد حسين٤١

صفحة ٤٠٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٨/٠١/١١حاسبات ومعلوماتمصطفى حسن عبد الستار١
١٩٨٤/٠٣/٠٦ليسانس حقوقمصطفى حسن عبد القادر حسن٢
١٩٨٨/١٠/١٦حاسبات ومعلوماتمصطفي حسن محمود٣
١٩٨٧/٠٣/١٢نظم معلوماتمصطفى حسين احمد خليل٤
١٩٩٠/١٢/١٠ليسانس حقوقمصطفى حسين عبد الرحمن حسين٥
١٩٩٢/٠٩/٠٢حاسبات ومعلوماتمصطفى حسين عثمان فرج٦
١٩٩٢/٠٦/١٠حاسبات ومعلوماتمصطفي حسين محمد٧
١٩٨٦/١٢/٢١خدمه اجتماعيةمصطفى حنفى محمود عبد المجيد٨
١٩٨٩/١١/١٩ليسانس حقوقمصطفى خالد مصطفى٩

١٩٨٨/٠٩/٠٧ليسانس حقوقمصطفى خيري مغربى عالم١٠
١٩٨٩/٠٢/١٣خدمه اجتماعيةمصطفى درويش عبد الملك١١
١٩٩٠/٠٣/١٣حاسبات ومعلوماتمصطفى رؤف خليل محمد١٢
١٩٨٩/٠٣/٠٨ليسانس حقوقمصطفى ربيع محمد حسان١٣
١٩٨٣/١٠/١٧ليسانس حقوقمصطفى ربيع مفتاح محمد١٤
١٩٩١/١٠/٠١ليسانس حقوقمصطفى رشاد أبو بكر بيومي١٥
١٩٩١/١٢/٠٩نظم معلوماتمصطفى رشاد عبد الغنى١٦
١٩٩٢/١٠/١٢ليسانس حقوقمصطفى رشيدى رضا محمد١٧
١٩٨٩/٠١/١٧نظم معلوماتمصطفى رمضان محمود احمد١٨
١٩٩٠/٠٣/٠١ليسانس حقوقمصطفى رمضان محمود الشرقاوى١٩
١٩٩٣/٠٦/٢٢ليسانس حقوقمصطفى سامح مصطفى مصطفى٢٠
١٩٩٢/٠٣/٠٢بكالوريوس تجارةمصطفى سراج الدين اسماعيل٢١
١٩٩٢/٠٤/٠١ليسانس حقوقمصطفى سعيد السيد محمدى٢٢
١٩٩٠/٠١/٢٨ليسانس حقوقمصطفى سمير احمد احمد٢٣
١٩٩٠/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتمصطفى سمير عبد هللا٢٤
١٩٨٧/٠٢/٢٣نظم معلوماتمصطفى سيد احمد السيد٢٥
١٩٩١/١١/٢٠حاسبات ومعلوماتمصطفى سيد جابر٢٦
١٩٩٢/٠٢/٢٠ليسانس حقوقمصطفى سيد محمد محمود٢٧

صفحة ٤٠٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/٠٢/٠٤ليسانس حقوقمصطفى سيف الدين محمد غنيم٢٨
١٩٨٧/١٠/٠١ليسانس حقوقمصطفى شوقي صالح كامل٢٩
١٩٩٣/٠٩/٠٨ليسانس حقوقمصطفى صبح محمد سالم٣٠
١٩٨٩/١٢/١٠ليسانس حقوقمصطفى صالح الدين أنور محمد٣١
١٩٩٠/٠٨/١٩نظم معلوماتمصطفى صالح الدين زكى عبد الصمد٣٢
١٩٨٦/٠٣/١٨حاسبات ومعلوماتمصطفى صالح الدين محمد٣٣
١٩٩١/٠١/١٩ليسانس حقوقمصطفى صالح محمد عبد الفتاح٣٤
١٩٩٢/٠٣/٣٠ليسانس حقوقمصطفى طارق صالح الدين محمد٣٥
١٩٩٠/٠٣/٣١ليسانس حقوقمصطفى طاهر محمد زكريا٣٦
١٩٨٧/٠٥/٣١ليسانس حقوقمصطفى طلعت جاد عبد الخالق٣٧
١٩٩٠/٠٩/١٣نظم معلوماتمصطفى طه عبد الحفيظ٣٨
١٩٨٦/١٢/١٥ليسانس حقوقمصطفى عادل حسن عبد الخالق٣٩
١٩٨٦/١٠/٣١نظم معلوماتمصطفى عادل شديد ابراهيم٤٠
١٩٨٩/١١/٠٣ليسانس حقوقمصطفى عاطف عبد هللا بكر٤١

صفحة ٤٠٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٧/١٠/١٠بكالوريوس تجارةمصطفى عبد الجواد خلف١
١٩٨٩/٠٢/٠٤خدمه اجتماعيةمصطفى عبد الخالق عبده٢
١٩٩١/٠٧/١١نظم معلوماتمصطفى عبد الرحمن ابو الغيط٣
١٩٨٦/٠٣/٢١حاسبات ومعلوماتمصطفي عبد الشافي محمد٤
١٩٩٠/٠٥/٢٦خدمه اجتماعيةمصطفى عبد العال احمد عبد العال٥
١٩٨٣/٠٥/٠١خدمه اجتماعيةمصطفى عبد العال محمد عطا هللا٦
١٩٨٩/١٠/٢٢حاسبات ومعلوماتمصطفى عبد القادر سعد٧
١٩٨٧/٠٧/١٥حاسبات ومعلوماتمصطفي عبد الاله حسن٨
١٩٩٠/٠٩/١٦ليسانس حقوقمصطفى عبد هللا سليمان محمد٩

١٩٨٧/١١/١٨حاسبات ومعلوماتمصطفى عبد هللا وهبه١٠
١٩٨٨/٠٦/٠٣خدمه اجتماعيةمصطفى عبد المنعم كامل السيد١١
١٩٨٩/٠٨/٣١خدمه اجتماعيةمصطفى عبد المولى ابراهيم١٢
١٩٨٩/٠٧/١٠حاسبات ومعلوماتمصطفي عبدالمنعم محمد١٣
١٩٨٩/٠١/١٩حاسبات ومعلوماتمصطفي عبدالوهاب فتوح١٤
١٩٩٣/٠٣/٠٧ليسانس حقوقمصطفى عرفه مصطفى جمعه١٥
١٩٨٦/٠٩/١٧حاسبات ومعلوماتمصطفي عزت مصطفي١٦
١٩٩٢/٠٥/٢٦ليسانس حقوقمصطفى عصام الدين كمال١٧
١٩٨٥/٠٢/٠٨حاسبات ومعلوماتمصطفي عصام عبدالمنعم١٨
١٩٩١/٠٣/٢٥ليسانس ادابمصطفى عطا عبد العظيم عبد المتجلى١٩
١٩٨٧/٠٨/٢٥خدمه اجتماعيةمصطفى عطيه محمد احمد٢٠
١٩٩٠/١١/٠٢بكالوريوس تجارةمصطفى عالء الدين مصطفى حسن٢١
١٩٩٠/٠٥/٠٩حاسبات ومعلوماتمصطفي عالء فتح هللا٢٢
١٩٨٩/٠٨/١٢ليسانس حقوقمصطفى علوان راشد احمد٢٣
١٩٨٧/١٠/١٤ليسانس حقوقمصطفى على حسن عبد البارى٢٤
١٩٩٢/٠٧/٠٥ليسانس حقوقمصطفى على حسين سعيد٢٥
١٩٩٢/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةمصطفى على عبد الصالحين٢٦
١٩٨٤/١٢/٢٣ليسانس ادابمصطفى على محمد على٢٧

صفحة ٤٠٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩١/١١/١٠ليسانس حقوقمصطفى على مصطفى على محمد٢٨
١٩٩٣/٠٢/٢٤ليسانس حقوقمصطفى عماد الدين سعد عبد الحميد٢٩
١٩٩١/٠٧/٠٢خدمه اجتماعيةمصطفى عماد مصطفى محمود٣٠
١٩٨٤/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتمصطفي عنتر عبدالشافي٣١
١٩٨٥/٠٥/٠٦خدمه اجتماعيةمصطفى عيد عبد العزيز٣٢
١٩٨٧/١١/٠٩ليسانس حقوقمصطفى عيد فاروق سيد٣٣
١٩٨٩/١١/١٧ليسانس حقوقمصطفى عيد محمود عبد هللا٣٤
١٩٨٨/١٠/٢٥ليسانس حقوقمصطفى فتحي محمود حافظ٣٥
١٩٩٢/٠١/٠١لغات و ترجمهمصطفى فراج محمود يحان٣٦
١٩٨٤/٠٧/٢٤بكالوريوس تجارةمصطفى فوزى على محمد٣٧
١٩٩٤/٠١/٢٠ليسانس حقوقمصطفى فوزي مصيلحى غديرى٣٨
١٩٨٨/٠٩/٢٣ليسانس حقوقمصطفى كامل محمد حسين٣٩
١٩٨٨/٠٨/٢٤بكالوريوس تجارةمصطفى كامل يوسف عبد اللطيف٤٠
١٩٨٧/٠٢/١٤حاسبات ومعلوماتمصطفى كمال عوض٤١

صفحة ٤٠٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٩/٠٨/٠٦السنمصطفى لطفى عبد الرحمن١
١٩٨٣/١٠/٠٣ليسانس حقوقمصطفى متولي عبد هللا عبد النعيم٢
١٩٩٣/٠٤/٠٣ليسانس حقوقمصطفى مجدي بدر عكاشة٣
١٩٨٩/٠١/١٠بكالوريوس تجارةمصطفى مجدى حلمى٤
١٩٩٠/٠٥/٢٧ليسانس حقوقمصطفى مجدي عبد العليم مصطفى٥
١٩٩١/٠٣/٠٤ليسانس ادابمصطفى محسن احمد حسن٦
١٩٨٨/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتمصطفى محمد بدر على٧
١٩٩٢/١٠/٢٢ليسانس حقوقمصطفى محمد جابر مصطفى٨
١٩٩٢/٠٣/٠٩ليسانس حقوقمصطفى محمد جالل محمد٩

١٩٨٤/٠٧/١٢ليسانس ادابمصطفى محمد خميس حميدة١٠
١٩٨٩/٠٢/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى محمد دياب احمد١١
١٩٨٥/٠١/٠١خدمه اجتماعيةمصطفى محمد رضا محمد١٢
١٩٨٤/١٢/١٨ليسانس حقوقمصطفى محمد رمضان١٣
١٩٨٦/٠٩/٠٦حاسبات ومعلوماتمصطفى محمد شكرى١٤
١٩٨٨/٠٧/١٠ليسانس حقوقمصطفى محمد صالح الدين١٥
١٩٨٧/٠١/٢٤ليسانس حقوقمصطفى محمد صالح الدين محمد السيد١٦
١٩٨٤/١٢/٠١خدمه اجتماعيةمصطفى محمد ضوى احمد١٧
١٩٨٧/١١/١٤بكالوريوس تجارةمصطفى محمد عامر عوض١٨
١٩٩٣/٠٤/٠١السنمصطفى محمد عبد السالم١٩
١٩٨٧/١٠/٠١ليسانس حقوقمصطفى محمد عبد السالم على٢٠
١٩٨٣/١٢/١٨ليسانس حقوقمصطفى محمد عبد العال احمد هاشم٢١
١٩٩٠/٠١/٠١السنمصطفى محمد عبد الفتاح الطبال٢٢
١٩٩٢/٠٤/١٢السنمصطفى محمد عبد الفتاح محمد٢٣
١٩٩٠/٠٦/٠٨ليسانس حقوقمصطفى محمد عبد اللطيف٢٤
١٩٨٥/٠٦/٢٣ليسانس حقوقمصطفى محمد عبد اللطيف عبد الغنى٢٥
١٩٨٧/٠٦/١٥زراعةمصطفي محمد عبدالخالق٢٦
١٩٨٧/٠٢/٠٧خدمه اجتماعيةمصطفى محمد على عثمان على٢٧

صفحة ٤٠٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩١/٠٦/١٢ليسانس حقوقمصطفى محمد عيسى عبد الرحمن٢٨
١٩٨٩/٠٥/٢٥خدمه اجتماعيةمصطفى محمد فؤاد عبد الخالق٢٩
١٩٨٤/٠٢/١٣ليسانس حقوقمصطفى محمد فخر الدين محمد االحمدى٣٠
١٩٨٦/٠٩/٠١ليسانس حقوقمصطفى محمد فراج احمد الطاهر٣١
١٩٨٩/٠٤/١٥ليسانس حقوقمصطفى محمد قاسم عليوه الشحرى٣٢
١٩٨٨/٠٨/٢٥ليسانس حقوقمصطفى محمد متولي محمد٣٣
١٩٨٧/٠٣/٠٦ليسانس حقوقمصطفى محمد محمود محمد٣٤
١٩٩١/١١/٣٠ليسانس حقوقمصطفى محمد مرسى محمد٣٥
١٩٨٦/٠١/٠١ليسانس حقوقمصطفى محمد مصطفى السيد٣٦
١٩٨٤/٠٣/٠٧ليسانس حقوقمصطفى محمد مصطفى طايل٣٧
١٩٨٧/٠٦/٠٧ليسانس حقوقمصطفى محمود احمد إبراهيم٣٨
١٩٨٨/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةمصطفى محمود احمد محمد٣٩
١٩٩٢/٠٨/٠٩نظم معلوماتمصطفى محمود امين احمد٤٠
١٩٨٧/١٠/٠٤ليسانس حقوقمصطفى محمود عبد الرحيم عبد الرحمن٤١

صفحة ٤٠٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٢/٠٢/٠١حاسبات ومعلوماتمصطفى محمود عبد العليم١
١٩٨٨/٠٤/١٤ليسانس حقوقمصطفى محمود عبد الغنى عبد الرحيم٢
١٩٨٧/٠٩/٠٢ليسانس حقوقمصطفى محمود عبد اللطيف على٣
١٩٨٩/٠٣/٢٩حاسبات ومعلوماتمصطفي محمود عبدالكريم٤
١٩٨٧/٠٥/٢٣ليسانس حقوقمصطفى محمود قرني محمد٥
١٩٩١/٠٦/٠٢خدمه اجتماعيةمصطفى محمود محمد٦
١٩٨٤/٠١/٣٠حاسبات ومعلوماتمصطفي محمود محمد٧
١٩٩١/٠٩/٠١ليسانس حقوقمصطفى محمود محمد أبو الحديد٨
١٩٩١/٠٩/٠٦ليسانس حقوقمصطفى محمود محمود بدوى٩

١٩٨٦/٠٧/١٦ليسانس حقوقمصطفى محمود مصطفى حسن١٠
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقمصطفى مخيمر محمد السيد١١
١٩٨٥/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةمصطفى مدحت مصطفى سامى١٢
١٩٩٠/٠١/١٠ليسانس حقوقمصطفى مسعد عبد اللطيف مصطفى١٣
١٩٩٠/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةمصطفى منير عباس على١٤
١٩٩١/٠٢/٠٣حاسبات ومعلوماتمصطفي نادي خالف١٥
١٩٨٣/٠٧/١٧بكالوريوس تجارةمصطفى نبيل عوض احمد١٦
١٩٨٩/٠٥/٠٩ليسانس حقوقمصطفى نبيل محمد شوقي١٧
١٩٩٢/٠٥/١٨ليسانس حقوقمصطفى نبيل مصطفى محمد١٨
١٩٨٩/١٠/٠٩حاسبات ومعلوماتمصطفي نجيب محمد حسن١٩
١٩٨٤/٠٨/١٠حاسبات ومعلوماتمصطفى نصر بدوى٢٠
١٩٨٨/٠٧/٢٠نظم معلوماتمصطفى نصر محمود محمد٢١
١٩٨٩/٠١/٠١بكالوريوس تجارةمصطفى نظمى ابراهيم٢٢
١٩٩٣/٠٤/٠١ليسانس حقوقمصطفى هشام محمد الشامى٢٣
١٩٩٠/١١/٠٩ليسانس حقوقمصطفى وجيه عبد السالم إبراهيم٢٤
١٩٩٢/٠٦/٢٥ليسانس حقوقمصطفى يحيى حلمى هلى عيسوى٢٥
١٩٨٥/٠٨/٣١ليسانس حقوقمصطفى يحيى مرزوق عثمان٢٦
١٩٩١/٠٣/١٢ليسانس حقوقمصطفى يحيى مصطفى عبده٢٧

صفحة ٤٠٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/١١/٢٨خدمه اجتماعيةمصطفى يسرى الشحات٢٨
١٩٨٤/٠٤/٢٢زراعةمصطفي يوسف محمد الصادق٢٩
١٩٩٢/١٢/١٩ليسانس حقوقمصلح سمير محمد السيد٣٠
١٩٨٨/٠١/٢٩ليسانس حقوقمعاذ عبد المنعم أمين٣١
١٩٨٩/٠١/١٠خدمه اجتماعيةمعتز احمد عبد العزيز٣٢
١٩٩١/٠٨/١٠حاسبات ومعلوماتمعتز احمد محمود٣٣
١٩٨٤/٠٣/٢١زراعةمعتز انور جمال الدين٣٤
١٩٩٠/١٢/٠٢خدمه اجتماعيةمعتز جمال محمد٣٥
١٩٨٧/٠١/٢١بكالوريوس تجارةمعتز حسن ربيع حسن٣٦
١٩٩٢/٠٦/٢٦ليسانس حقوقمعتز خالد رمضان محمد٣٧
١٩٨٧/١١/٢١نظم معلوماتمعتز عز الدين عبد هللا٣٨
١٩٨٨/٠١/٠١خدمه اجتماعيةمعتز عز الدين فاروق جالل٣٩
١٩٩٠/٠٢/٢٥ليسانس حقوقمعتز فاروق السيد سليمان٤٠
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقمعتز مجاهد السيد القطان٤١

صفحة ٤١٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٤/٠٧/١١ليسانس حقوقمعتز محمد أنور بدوى١
١٩٨٤/٠٥/١٨خدمه اجتماعيةمعتز محمد عبد العزيز عبد العزيز٢
١٩٩٠/٠٩/١٨ليسانس حقوقمعتز محمد محمد عبد المقصود٣
١٩٨٩/٠٨/١٨نظم معلوماتمعتز مصطفى محمد المصرى٤
١٩٩٣/٠١/٢٥حاسبات ومعلوماتمعتز ممدوح احمد٥
١٩٩٠/٠٢/٢١ليسانس حقوقمعتز نبيل حسن يوسف٦
١٩٩٢/٠١/٠٧خدمه اجتماعيةمعتزه عيد محمد حسن٧
١٩٨٤/٠٧/١٥حاسبات ومعلوماتمغربي ابراهيم مغربي٨
١٩٨٩/٠٣/٢٥ليسانس حقوقمفيده عالء محمود فهمي٩

١٩٨٦/٠٢/١٥ليسانس حقوقمكاوى عبد الونيس مكاوى عبد اللطيف١٠
١٩٨٩/٠٤/٢٧ليسانس حقوقملك ضياء الدين محمد١١
١٩٨٤/٠٤/١٤ليسانس حقوقملهم محمود محمد أبو عياد١٢
١٩٨٥/٠١/١٥بكالوريوس تجارةممدوح احمد كريم حسين١٣
١٩٨٥/١٠/٠١ليسانس حقوقممدوح سيد محمد١٤
١٩٩٠/٠٣/٠١ليسانس حقوقممدوح عبد العزيز محمد فؤاد١٥
١٩٩٠/٠٤/٣٠بكالوريوس تجارةممدوح يحيى كمال الدين عادلى١٦
١٩٩٢/٠٤/٠٥ليسانس ادابمنار الثقلى احمد١٧
١٩٨٦/٠٥/١٣ليسانس ادابمنار امين حسنى١٨
١٩٨٥/٠٣/٢٨ليسانس حقوقمنار حسن عبد الباقي عبد الحفيظ١٩
١٩٩٢/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةمنار حفظى فراج متولى٢٠
١٩٩٠/٠٦/١٨ليسانس ادابمنار رضا عبد الباقى٢١
١٩٩٠/٠٣/٠٨ليسانس ادابمنار سالم احمد محمد٢٢
١٩٩٠/٠٩/٠١ليسانس ادابمنار سامى عبد العظيم٢٣
١٩٨٨/٠٢/٠٧ليسانس حقوقمنار سعيد نور محمد٢٤
١٩٨٨/٠٧/٢٣ليسانس حقوقمنار شعبان محمد جمعه٢٥
١٩٩٢/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةمنار طارق ابراهيم محمد٢٦
١٩٩٠/٠٢/٠٥بكالوريوس تجارةمنار طلعت عبد الرحمن٢٧

صفحة ٤١١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٣/١٠/٠٤ليسانس حقوقمنار عاطف محمد عبد الحي٢٨
١٩٩٠/٠٨/١٠ليسانس حقوقمنار عبد التواب يونس عبد الرحمن٢٩
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقمنار عبد السالم عبد الوهاب٣٠
١٩٩٠/٠٤/٠٣خدمه اجتماعيةمنار على فتحى على٣١
١٩٨٨/١٠/٣٠ليسانس حقوقمنار عوض أبو الغيط إبراهيم٣٢
١٩٩١/١٠/١٤بكالوريوس تجارةمنار مجدى عباس محمد٣٣
١٩٩٣/١٢/٠١ليسانس حقوقمنار مجدي هاشم أبو العال٣٤
١٩٩٣/٠١/٣١ليسانس حقوقمنار محسن حسين محمد٣٥
١٩٩٣/٠٨/١٣خدمه اجتماعيةمنار محمد ابراهيم احمد٣٦
١٩٩١/٠٥/١٧بكالوريوس تجارةمنار محمد احمد محمود٣٧
١٩٩٠/٠١/٠٧ليسانس ادابمنار محمود محمد احمد٣٨
١٩٩١/٠٥/٠١ليسانس حقوقمنار محمود محمدعبد هللا٣٩
١٩٩٢/١٠/٢٢زراعةمنار منصور ابراهيم٤٠
١٩٩٣/٠٤/١٣السنمنار نبيل حليم غالى٤١

صفحة ٤١٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٣/٠٥/٠٥ليسانس ادابمناره جمال سيد حسنين١
١٩٩٠/٠٨/٢٦ليسانس حقوقمنال سيد احمد عبد العزيز٢
١٩٩٠/١٢/٠٢ليسانس ادابمنال صالح السيد محمد٣
١٩٩٢/٠٩/٠٢ليسانس حقوقمنال محمد إبراهيم محمد٤
١٩٨٩/١١/٢٦بكالوريوس تجارةمنال مهدى فتحى٥
١٩٨٩/١٢/٢٥ليسانس ادابمنال يس عبد التواب سيد٦
١٩٩١/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةمنة هللا احمد كامل محمد٧
١٩٨٨/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةمنة هللا اسماعيل توفيق٨
١٩٩٠/٠٨/٠٤خدمه اجتماعيةمنة هللا بكرى محمد٩

١٩٩٠/٠٨/١٢ليسانس ادابمنة هللا سمير محمد١٠
١٩٩٣/٠٤/٢٠نظم معلوماتمنة هللا سيد محمد اسماعيل١١
١٩٩٤/٠٦/٢٤خدمه اجتماعيةمنة هللا على محمد محمد١٢
١٩٨٨/٠٩/٠٨ليسانس ادابمنة هللا ماهر طه١٣
١٩٨٩/١٠/٠٢ليسانس ادابمنة هللا محمد رفعت١٤
١٩٨٩/٠١/١٣خدمه اجتماعيةمنة هللا محمد رمضان١٥
١٩٨٧/٠٣/٠٢لغات و ترجمهمنة هللا محمود سيد١٦
١٩٩٢/٠٩/١٩زراعةمنةهللا السيد اسامة١٧
١٩٨٦/١١/٢٨خدمه اجتماعيةمنتصر ربيع ادريس عباس١٨
١٩٨٦/٠٨/١٧ليسانس حقوقمنصور محمد شعبان محمد١٩
١٩٩٣/٠٤/١٧ليسانس حقوقمنه هللا إبراهيم إبراهيم غريب٢٠
١٩٩٣/٠٨/٣٠ليسانس حقوقمنه هللا احمد سعد المحالوى٢١
١٩٨٨/١٠/٢٥ليسانس حقوقمنه هللا ادهم زكريا٢٢
١٩٩٢/٠٦/٠٧ليسانس حقوقمنه هللا جمعه سعيد حسن٢٣
١٩٩٣/٠٣/١٠ليسانس حقوقمنه هللا حسن السيد محمد٢٤
١٩٩٣/٠٦/١٥ليسانس حقوقمنه هللا سرى عبد الحميد حسن٢٥
١٩٨٨/١٢/٠٦ليسانس حقوقمنه هللا سعيد مرسى السيد٢٦
١٩٩٠/١١/٠٨ليسانس حقوقمنه هللا عادل على يونس٢٧

صفحة ٤١٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩١/٠٤/٢٤ليسانس حقوقمنه هللا عبد الناصر محمد سالم٢٨
١٩٩٢/٠٦/٠٥ليسانس حقوقمنه هللا على صبري سليم٢٩
١٩٩٢/٠٤/٠١ليسانس حقوقمنه هللا فتحي السعودىجمال٣٠
١٩٩١/٠١/١٨ليسانس حقوقمنه هللا مجدي محمد عبد الوهاب٣١
١٩٩٤/٠١/٠١ليسانس حقوقمنه هللا محسن حسن محمد الجندي٣٢
١٩٨٩/٠٩/٢٩ليسانس ادابمنه هللا محمد جاد٣٣
١٩٩١/٠٥/٠١ليسانس حقوقمنه هللا محمد جالل الدين حسن٣٤
١٩٩٢/٠٩/٠١ليسانس حقوقمنه هللا محمد عبد الحميد محمد مبارك٣٥
١٩٩٣/٠٢/٢٢ليسانس حقوقمنه هللا محمد عبد العاطى على٣٦
١٩٩٣/٠٦/١٨ليسانس حقوقمنه هللا محمد محمود سليمان٣٧
١٩٩٣/٠٩/٠٨ليسانس حقوقمنه هللا مدحت عباس عبد السالم٣٨
١٩٨٨/٠٣/٠٤لغات و ترجمهمنى ابراهيم محمد فضل٣٩
١٩٨٣/٠٤/٢٣ليسانس ادابمنى احمد احمد باسمه٤٠
١٩٨٣/٠٥/٠٤حاسبات ومعلوماتمنى احمد احمد محمود٤١

صفحة ٤١٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٥/١٢/٠١بكالوريوس تجارةمنى احمد صابر محمد١
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس حقوقمنى احمد على سيد٢
١٩٨٣/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةمنى احمد ناصف فازع٣
١٩٩٢/١٢/١٣نظم معلوماتمنى السيد انور على٤
١٩٩٢/٠٤/١١بكالوريوس تجارةمنى بديع محمد قنصوه٥
١٩٩٠/٠٩/٠٣السنمنى جالل محمد احمد٦
١٩٩٢/٠٩/٣٠السنمنى جمال السيد عرفات٧
١٩٨٦/٠١/٠٧خدمه اجتماعيةمنى حسنى محمد محمود٨
١٩٨٧/١٢/١٢خدمه اجتماعيةمنى حنفي احمد محمود٩

١٩٨٩/١٠/١٢زراعةمني حنفي توفيق سعد١٠
١٩٨٩/٠٧/١٢خدمه اجتماعيةمنى رضا حسين محمود١١
١٩٨٧/٠٨/٠١خدمه اجتماعيةمنى سمير محمود محمد السيد١٢
١٩٩٠/٠٤/٠١حاسبات ومعلوماتمني سيد اسماعيل سيد١٣
١٩٨٨/٠٨/١٠ليسانس حقوقمنى سيد حنفى احمد١٤
١٩٩١/٠٤/١٥ليسانس حقوقمنى سيد صالح محمود١٥
١٩٨٨/٠٨/١٣ليسانس حقوقمنى سيد عبد الموجود حسن١٦
١٩٩٠/٠٨/٠٧خدمه اجتماعيةمنى عادل محمد ابو زيد١٧
١٩٨٨/٠٤/٢٦بكالوريوس تجارةمنى عادل مختار امين١٨
١٩٨٧/٠٤/٣٠ليسانس حقوقمنى عبد الحليم عامر فتح هللا١٩
١٩٨٧/٠٧/٢٥ليسانس حقوقمنى عبد الحميد السيد على السيد٢٠
١٩٨٥/٠٩/٠١ليسانس حقوقمنى عبد الرحمن محمد الفضالى٢١
١٩٨٧/٠٥/١٧ليسانس حقوقمنى عبد الغنى رضوان٢٢
١٩٨٥/٠١/١٣ليسانس ادابمنى عبد الفتاح عبد الغنى٢٣
١٩٨٣/١٠/٠٦ليسانس ادابمنى عبد الناصر عمر٢٤
١٩٩٢/١٠/١٦ليسانس ادابمنى عبد لغفار سعد الدين٢٥
١٩٩٣/٠٩/٣٠ليسانس حقوقمنى عصام فاروق حسين٢٦
١٩٨٩/١٢/٠٦السنمنى على ابو العال سليمان٢٧

صفحة ٤١٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٤/١٠/١٦ليسانس حقوقمنى على احمد عبده٢٨
١٩٩٢/٠٨/١٦ليسانس حقوقمنى على احمد محمد سليمان٢٩
١٩٩٣/٠٥/٢٩ليسانس حقوقمنى على توفيق محمد٣٠
١٩٨٤/١٠/٠٨حاسبات ومعلوماتمني عمر الصمد٣١
١٩٨٤/٠٧/٢٩ليسانس حقوقمنى عيد عبد الكريم محمد٣٢
١٩٩٠/٠١/٢٣بكالوريوس تجارةمنى فوزى محمد شعبان٣٣
١٩٩١/٠١/٣٠خدمه اجتماعيةمنى مجدى توفيق حبيب٣٤
١٩٨٨/٠٩/٢٥خدمه اجتماعيةمنى مجدى صالح عبد الباقى٣٥
١٩٨٦/٠٣/٢٥خدمه اجتماعيةمنى مجدي محمد على٣٦
١٩٩٣/٠٦/٠١خدمه اجتماعيةمنى محمد حسن عبده٣٧

صفحة ٤١٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٥/١٢/٢١السنمنى محمد حنفى على١
١٩٨٨/١١/٠٤بكالوريوس تجارةمنى محمد عبد الحليم حسين٢
١٩٨٩/٠٩/١٧ليسانس ادابمنى محمد عبد الحميد محمد٣
١٩٩٠/٠٤/١٢ليسانس ادابمنى محمد محمد عفيفى٤
١٩٨٣/٠٩/١٣ليسانس حقوقمنى محمد مغاورى إبراهيم٥
١٩٩٢/٠٣/٣٠ليسانس حقوقمنى محمود على احمد٦
١٩٨٥/١١/٠١ليسانس حقوقمنى محمود محمد إبراهيم٧
١٩٩٠/٠٦/٢٩خدمه اجتماعيةمنى محمود محمد على سرور٨
١٩٩٣/١٠/٠١خدمه اجتماعيةمنى محمود محمد محمود عباده٩

١٩٨٥/١٠/١٧السنمنى محمود وهيدى محمد١٠
١٩٥٨/٠٨/٢٨خدمه اجتماعيةمنى مدبولى إبراهيم١١
١٩٩١/٠١/٠٨ليسانس ادابمنى مصطفى حسن مصطفى١٢
١٩٩٠/٠٢/٢٣خدمه اجتماعيةمنى مصطفى محمد احمد١٣
خدمه اجتماعيةمنى مصطفى محمود مصطفى١٤
١٩٩٢/٠٩/٠٥ليسانس ادابمنى ناجح يوسف١٥
١٩٨٨/٠٣/٢٣خدمه اجتماعيةمنى هاشم سيد١٦
١٩٨٦/٠٤/١٣ليسانس حقوقمنى وحيد عبده عبد اللطيف١٧
١٩٨٩/١٠/٢٥حاسبات ومعلوماتمنير احمد محمد١٨
١٩٨٦/٠٥/٠٧نظم معلوماتمنير خيرى عبد المجيد١٩
١٩٩٢/١١/٠٨حاسبات ومعلوماتمنيرة عيد قرنى السيد٢٠
١٩٨٩/٠١/٠٤بكالوريوس تجارةمنيره اسماعيل خلف محمد٢١
١٩٨٩/٠٦/١٠السنمنيره عبد هللا بكر عبد الحى٢٢
١٩٨٧/٠٣/٢٣ليسانس حقوقمها احمد مصطفى كمال٢٣
١٩٨٧/٠٦/٠٧حاسبات ومعلوماتمها الحسن مصطفى٢٤
١٩٨٥/١٢/٢٧ليسانس ادابمها سعيد محمد محمود٢٥
١٩٨٧/٠٣/١٩ليسانس حقوقمها سيد محمد عبد السالم عبد الجليل٢٦
١٩٩٢/٠٢/٠٤خدمه اجتماعيةمها شفيق احمد محمد٢٧

صفحة ٤١٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٨/٠١/٠٣خدمه اجتماعيةمها صبرى على حسن٢٨
١٩٨٤/١٢/٢٧السنمها عبده عبد الرحمن٢٩
١٩٩٢/٠٨/٠٥ليسانس حقوقمها على حسن عبد السميع٣٠
١٩٨٧/٠٩/٠٥حاسبات ومعلوماتمها عمر عبد الصمد محمود٣١
١٩٨٨/٠٩/٢٤ليسانس ادابمها محسن اسماعيل٣٢
١٩٩١/٠٤/٠٩ليسانس حقوقمها محمد السيد الصباحى٣٣
١٩٩١/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةمها محمد عبد العظيم محمد٣٤
١٩٩٠/٠٥/١٠ليسانس حقوقمها محمد ناجى مصيلحى عبد القادر٣٥
١٩٨٣/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةمها محمد نور الدين ابراهيم٣٦
١٩٨٤/٠٧/٢٩زراعةمها محمود احمد ابراهيم٣٧
١٩٩٢/٠٦/٢٧ليسانس ادابمها مدحت كمال على٣٨
١٩٨٨/٠٩/١٩بكالوريوس تجارةمها مصطفى السيد حسنين٣٩
١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس حقوقمها مصطفى محمد احمد العراقي٤٠
١٩٨٤/٠٣/١٣دراسات انسانيةمها يسرى محمد٤١

صفحة ٤١٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٨/١٠/١٠ليسانس حقوقمها يسرى محمد احمد١
١٩٨٦/٠٨/١١ليسانس حقوقمهاب محمد سيد احمد عبد العاطى٢
١٩٨٨/٠٥/١٩حاسبات ومعلوماتمهاب محمد محمد احمد٣
١٩٩٠/٠٧/٠٩ليسانس حقوقمهاب مصطفى وهبه حسن٤
١٩٩١/٠٣/٠٩خدمه اجتماعيةمهاب هشام سعد عبد التواب٥
١٩٨٥/١٢/٠٣ليسانس حقوقمهدى إبراهيم حامد إبراهيم٦
١٩٩٢/١٢/٢٨ليسانس حقوقمهند عادل على على٧
١٩٩١/٠١/١٤ليسانس حقوقمهند عمرو عيسى احمد٨
١٩٩٣/١١/٢٠حاسبات ومعلوماتمونيكا فايز مهنى٩

١٩٨٨/٠٧/٠٤خدمه اجتماعيةمي أبو الحسن محمد١٠
١٩٩١/١٠/٠٧ليسانس ادابمى ابراهيم مختار مصطفى١١
١٩٨٥/٠٩/٢٨خدمه اجتماعيةمى ابو المجد محمود١٢
١٩٩٣/٠٧/١٨حاسبات ومعلوماتمى احمد على١٣
١٩٨٦/٠١/١٦ليسانس حقوقمى بدر يوسف بدر حسن١٤
١٩٩٠/٠١/٠٦نظم معلوماتمى جمال محمد ابو العال١٥
١٩٨٤/٠٤/١٥خدمه اجتماعيةمى حمدى ابراهيم عبد الغنى١٦
١٩٨٨/١٠/١٧ليسانس حقوقمى حنفي عبد الحميد احمد١٧
١٩٨٧/١١/٢١بكالوريوس تجارةمى خلف حموده السيد١٨
١٩٩٣/٠٢/٠٥ليسانس حقوقمى رافعى محمد رافعى١٩
١٩٩٣/٠٥/٢١حاسبات ومعلوماتمى رزق احمد٢٠
١٩٩٢/٠٥/١٨بكالوريوس تجارةمى رضا فاروق فهمى٢١
١٩٨٨/٠٤/٠٢بكالوريوس تجارةمى رضا محمد حافظ٢٢
١٩٩١/١٠/١١ليسانس ادابمى سعد عبد الرحيم فرغلى٢٣
١٩٩٣/٠٢/٠٧ليسانس حقوقمى سعيد هالل إبراهيم٢٤
١٩٨٧/٠٢/٢٠ليسانس ادابمى شعبان عبد الحميد سليم٢٥
١٩٩١/٠٧/١٥ليسانس حقوقمي صفوت عباس على٢٦
١٩٨٤/٠٢/٠٧ليسانس حقوقمى طارق السيد عبد الرحمن٢٧

صفحة ٤١٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/١١/١٥ليسانس حقوقمى طارق محمود عبد الغفار٢٨
١٩٨٦/٠٩/١٤خدمه اجتماعيةمى طه محمد عبد الجواد٢٩
١٩٩١/٠٤/٢٥ليسانس حقوقمي عادل صابر معبدى٣٠
١٩٨٣/٠٢/٢١ليسانس حقوقمي عبد الحميد على عطية٣١
١٩٨٤/٠٣/٢٩ليسانس ادابمى عبد الرحمن رافت محمد٣٢
١٩٩٠/١١/٠٩خدمه اجتماعيةمي عبد هللا احمد عبد هللا٣٣
١٩٨٧/٠٩/٢٣ليسانس حقوقمى عبد هللا على محمد٣٤
١٩٨٩/٠٧/١١لغات و ترجمهمى عصام الدين عبد الرحمن٣٥
١٩٨٣/٠٧/٠٩ليسانس ادابمى على مصطفى ابراهيم٣٦
١٩٩٠/٠٩/٠١ليسانس حقوقمى عمرو مصطفى على علوى٣٧
١٩٩٣/٠٤/٠٤السنمى فاروق صادق سعد٣٨
١٩٩٠/١٢/٠٩ليسانس حقوقمى فاروق عبد الغنى بكرى٣٩
١٩٩٣/٠٨/١٢ليسانس ادابمى مجدى محمد احمد٤٠
١٩٩٠/٠٨/٢١بكالوريوس تجارةمى محسن عبد العزيز حسين٤١

صفحة ٤٢٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٨/١١/٢٥ليسانس حقوقمى محمد عبد الرؤف عبد النبي١
١٩٨٤/١٠/٣١خدمه اجتماعيةمي محمد نعيم محمود٢
١٩٩٢/٠٨/١٥ليسانس ادابمى محمود عبد الشافى٣
١٩٩١/١١/٠٥خدمه اجتماعيةمى مصطفى امين٤
١٩٩٢/١١/٠٩بكالوريوس تجارةمي مصطفي خضري مصطفي٥
١٩٨٤/٠٨/٢١لسانس ادابمى ممدوح مصطفى٦
١٩٨٩/٠٦/٢٨ليسانس حقوقمى منير مصطفى توفيق٧
١٩٨٥/٠٧/٣٠خدمه اجتماعيةمى نبيل فريد محمد موسى٨
١٩٩١/٠٨/١٢ليسانس ادابمى هشام كمال٩

١٩٩٣/٠٦/٢٧حاسبات ومعلوماتمى يوسف جاد الكريم١٠
١٩٨٩/١٠/١٥ليسانس حقوقميادة احمد حنفي محمد١١
١٩٨٨/٠٧/٠٩ليسانس حقوقميادة سمير محمد السعيد١٢
١٩٩٠/٠٤/٢٤حاسبات ومعلوماتمياده حسن محمد حسن١٣
١٩٨٦/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةمياده خيرى محمد حسنين١٤
١٩٩٢/٠٩/٢٦خدمه اجتماعيةمياده محمد احمد١٥
١٩٩٢/٠٨/١٦ليسانس حقوقمياده محمود عبد الخالق عبد السالم١٦
١٩٩٠/٠٦/٠٤خدمه اجتماعيةمياده مدحت عبد الحميد١٧
١٩٨٤/١١/١٩حاسبات ومعلوماتمياده ممدوح عباس١٨
١٩٩٣/٠٩/٢٩ليسانس حقوقميار فتحي فرج هللا رزق١٩
١٩٨٨/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةميان على ابراهيم احمد٢٠
١٩٨٥/٠٣/١٢حاسبات ومعلوماتميخائيل اسكندر ميخائيل٢١
١٩٨٧/٠٧/٢٨ليسانس حقوقميخائيل عوض ميخائيل٢٢
١٩٨٦/٠٦/٢٩خدمه اجتماعيةميرفت جابر عواض المدني٢٣
١٩٨٣/٠٧/١٥ليسانس حقوقميرفت عبد الرازق طه عبد الرازق٢٤
١٩٩٤/٠١/٠١ليسانس حقوقميرنا خيري لويس سعد هللا٢٥
١٩٩١/١١/٠٢زراعةميرنا فؤاد امين سالمة٢٦
١٩٨٩/٠٧/٠٣ليسانس حقوقميسرة احمد حسانين حسن٢٧

صفحة ٤٢١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٥/٠٥/١٨ليسانس حقوقمينا ادوارد توفيق غبلایر٢٨
١٩٩١/١٢/٠١ليسانس حقوقمينا جمال زكى بخيت٢٩
١٩٨٨/١١/٢٠بكالوريوس تجارةمينا جورج وليم٣٠
١٩٩٠/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتمينا ذكريا ايوب٣١
١٩٨٤/٠٧/١٦حاسبات ومعلوماتمينا رشاد شحاته٣٢
١٩٩٠/١١/١٢ليسانس حقوقمينا سعيد عبد الملك مسعود٣٣
١٩٨٩/٠٨/٠٩نظم معلوماتمينا شاكر الشماع ناجى٣٤
١٩٩٢/٠٧/٠٣ليسانس حقوقمينا شريف عطا هللا فؤاد٣٥
١٩٩٣/٠٨/٢٥ليسانس حقوقمينا صبري ذكى جميان برسوم٣٦
١٩٨٦/٠٨/٣٠ليسانس حقوقمينا عادل شحاته ميخائيل٣٧
١٩٩٣/٠٦/١٢ليسانس حقوقمينا عاطف ذكى دميان٣٨
١٩٨٧/٠٧/١٥ليسانس ادابمينا عاطف كامل بدروس٣٩
١٩٨٤/٠٨/٢٨خدمه اجتماعيةمينا عبده سبالى عبده٤٠
١٩٨٨/٠٢/٠٨ليسانس حقوقمينا عدلي محارب دانيال٤١

صفحة ٤٢٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٦/٠٩/١٨خدمه اجتماعيةمينا عياد مسعد عبد المسيح١
١٩٩٠/٠٢/١٠ليسانس حقوقمينا فؤاد غالى نخله٢
١٩٨٣/١٢/١٦ليسانس حقوقمينا فايز رمزى جرجس٣
١٩٨٧/٠٢/٠٢حاسبات ومعلوماتمينا فتحى لمعى٤
١٩٩٠/٠٧/١٧ليسانس حقوقمينا كرمموسى سليمان٥
١٩٨٧/١٢/١٠حاسبات ومعلوماتمينا كمال سالم يوسف٦
١٩٨٩/٠٩/٣٠ليسانس ادابمينا لوريس يوسف لبان٧
١٩٩٢/٠٩/٢٦ليسانس حقوقمينا مجدي جميل متى٨
١٩٨٨/١٢/٠٤حاسبات ومعلوماتمينا مريد شنوده٩

١٩٩٠/١١/٢١زراعةمينا منير حنا فرج١٠
١٩٨٤/٠٧/٢١خدمه اجتماعيةمينا ميالد اسحق١١
١٩٩٢/٠٢/١٥نظم معلوماتمينا نادر راضى عزيز١٢
١٩٨٧/١٠/٢٨بكالوريوس تجارةمينا نادى لويس١٣
١٩٨٧/٠١/٢٧ليسانس حقوقمينا نبيل رزق هللا شاكر١٤
١٩٨٨/٠٧/٠٥ليسانس حقوقمينا نبيل ميخائيل شحاته١٥
١٩٩١/٠١/٠٧ليسانس حقوقمينا نصر فؤاد عطا هللا١٦
١٩٨٨/٠٦/٢٢ليسانس حقوقمينا وديع سالمه ميخائيل١٧
١٩٨٨/٠٦/٠١حاسبات ومعلوماتمينا يوسف صليب غبلایر١٨
١٩٨٧/٠٣/٢١ليسانس حقوقناجى محمد عبد هللا إبراهيم شلبي١٩
١٩٩٣/٠١/٠١نظم معلوماتنادر جمال احمد شحاته٢٠
١٩٩١/٠٣/١٨بكالوريوس تجارةنادر حسن فرج ياسين٢١
١٩٨٧/٠١/٠٧حاسبات ومعلوماتنادر محمد عطية محمد٢٢
١٩٩٢/٠٦/٢٠حاسبات ومعلوماتنادر ناجى فرج٢٣
١٩٨٨/٠٩/١٤حاسبات ومعلوماتنادر يحي محمد مصطفي٢٤
١٩٨٩/٠٤/٠١خدمه اجتماعيةنادرا اشرف عبد الغفار٢٥
١٩٩١/١١/٢٩ليسانس حقوقنادره محمد سليمان على٢٦
١٩٨٥/١٢/٠٣ليسانس ادابنادية سمير ابراهيم٢٧

صفحة ٤٢٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٢/٠٢/٢٤ليسانس حقوقنادية مصطفى احمد عبد الرحمن٢٨
١٩٨٦/٠٩/٢٦خدمه اجتماعيةناديه صالح صاوى احمد٢٩
١٩٨٥/٠٦/١٦خدمه اجتماعيةناديه مجدى رشاد٣٠
١٩٩٢/٠٤/٠١ليسانس حقوقناريمان مجدي كامل هيبه٣١
١٩٩١/١٠/٢٨نظم معلوماتناريمان محمد ابراهيم الدسوقى٣٢
١٩٨٥/١٢/١٣ليسانس ادابناريمان نشأت صابر٣٣
١٩٨٩/٠٨/٢٨ليسانس حقوقناصر سيد السيد٣٤
١٩٩١/٠٧/٣٠حاسبات ومعلوماتناصر محمد جبر جبر٣٥
١٩٨٧/١٠/٣٠ليسانس حقوقنانسى  فؤاد أمين سالمه٣٦
١٩٨٥/١٠/٠٥خدمه اجتماعيةنانسى حلمى محمد عبد الحليم٣٧
١٩٩٢/١٠/٢٠ليسانس حقوقنانسى رزق مهاود قالده٣٨
١٩٨٨/١١/٠٧ليسانس حقوقنانسى صالح الدين زكى٣٩
١٩٨٣/١٠/٠٥ليسانس حقوقنانسى محمد صبري عبد العزيز السيد٤٠
١٩٩٢/٠٥/١٧ليسانس حقوقنانسى محمد عبد العزيز محمد٤١

صفحة ٤٢٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٦/٠٩/١٤ليسانس حقوقنانسى مصطفى توفيق إبراهيم١
١٩٩٣/٠٩/٢٠ليسانس حقوقنانسى مصطفى عبد النبي٢
١٩٨٥/٠٧/١٨حاسبات ومعلوماتنانسي يسري عبداللطيف٣
١٩٨٨/٠٧/٠٣حاسبات ومعلوماتناهد طارق حسين٤
١٩٨٨/١٢/١٤خدمه اجتماعيةناهد على عبد العظيم محمد٥
١٩٨٥/٠٩/٠١زراعةناهد فتحي عبدالرحيم٦
١٩٨٦/٠٣/٠١ليسانس حقوقنبيل تهامى السيد يوسف٧
١٩٩٢/١١/٠١ليسانس حقوقنبيل عادل أمين نصر هللا٨
١٩٩١/٠٥/٠٩خدمه اجتماعيةنبيل نجاح رزق سليمان٩

١٩٩٢/٠٩/١٤ليسانس حقوقنجالء سمير رمضان١٠
١٩٩١/٠٨/١٥ليسانس حقوقنجالء فتحي عبد الحليم عطا١١
١٩٩٠/١٠/٢٤نظم معلوماتنجالء محمد عبد الحميد على١٢
١٩٩٢/٠٥/١٧ليسانس ادابنجالء محمد فرج١٣
١٩٨٤/١٢/١٦ليسانس حقوقنجالء مصطفى سيد جاد١٤
١٩٨٣/٠١/١٥خدمه اجتماعيةنجوان عادل ابراهيم مصطفى١٥
١٩٨٩/١٢/١١السننجوى ابراهيم محمد١٦
١٩٩١/٠٨/٠٩خدمه اجتماعيةنجوى احمد احمد ابراهيم١٧
١٩٨٤/١١/٢٢ليسانس حقوقنجوى محب الدين احمد١٨
١٩٨٨/١٢/٢٧زراعةنجوي محمد فتحي احمد١٩
١٩٨٧/٠٥/١٩ليسانس ادابنجوى محمود محمد ابراهيم٢٠
١٩٩٣/٠٣/١٥ليسانس حقوقنجوى مصطفى محمد كامل٢١
١٩٨٦/٠٨/٢٦خدمه اجتماعيةنجيب يوسف نجيب عبد المسيح٢٢
١٩٨٦/٠٨/٢٤ليسانس حقوقنجيه إبراهيم عبد العزيز٢٣
١٩٨٩/٠٧/٢٥ليسانس حقوقندا اشرف حنفي السيد٢٤
١٩٩١/١٠/١٦خدمه اجتماعيةندا خالد عبد الفتاح رمضان٢٥
١٩٩٢/٠٥/١٠ليسانس حقوقندا زكريا سعد عبد السالم٢٦
١٩٩١/١٠/٢٩خدمه اجتماعيةندا سامى سليمان السيد٢٧

صفحة ٤٢٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٠/٠٨/٠٢بكالوريوس تجارةندا عبد الرحمن سعد الدين٢٨
١٩٨٨/٠٥/٠٤ليسانس حقوقندا فارس السيد عبد العاطى٢٩
١٩٩٣/٠٥/١٥ليسانس حقوقندا محمد عبد المنعم عبد الحكيم٣٠
١٩٩٢/٠١/١٩ليسانس حقوقندا محمد مصطفى عبد السيد٣١
١٩٨٦/٠٤/١١حاسبات ومعلوماتندا محمود ادريس محمد٣٢
١٩٩٣/٠٧/٢٠ليسانس حقوقندى احمد احمد صالح٣٣
١٩٩٢/١٢/٢٢خدمه اجتماعيةندى احمد عبد العظيم٣٤
١٩٩٣/٠٨/١٠ليسانس حقوقندى اشرف السيد احمد٣٥
١٩٩١/١٢/١٠ليسانس ادابندى اشرف يحيى حسن٣٦
١٩٩٢/٠٨/١٢ليسانس حقوقندى خيري محمد شاكر مصطفى٣٧
١٩٩٢/٠٣/٢١ليسانس حقوقندى سعد عبد المجيد أبو زيد٣٨
١٩٩٢/٠٢/٢٥خدمه اجتماعيةندى شكرى سعيد عباس٣٩
١٩٩٠/١٠/٠١ليسانس حقوقندى عبد القوى محمود عبد القوى٤٠
١٩٨٨/٠١/١٤ليسانس حقوقندى عصام عبد النعيم٤١

صفحة ٤٢٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٩/٠٢/٠٧ليسانس ادابندى محمد مصطفى محمود١
١٩٩٣/٠٧/٠٧خدمه اجتماعيةندى يسرى على محمد٢
١٩٨٧/١٢/٠١بكالوريوس تجارةنرمين ابراهيم محمد احمد٣
١٩٨٩/١١/٠٥ليسانس حقوقنرمين ادوارد نظير٤
١٩٨٩/٠٩/٠٢ليسانس حقوقنرمين اشرف السيد اباظة٥
١٩٩١/٠١/٢٩ليسانس حقوقنرمين حسن احمد حسن٦
١٩٩٣/٠٧/١٤ليسانس حقوقنرمين خالد بدوى إبراهيم٧
١٩٩٢/٠٩/٠٤حاسبات ومعلوماتنرمين رمضان عبد الحافظ٨
١٩٩١/١١/٢٠ليسانس ادابنرمين سامى منشاوى عبد الرازق٩

١٩٩٠/٠٧/١٩ليسانس حقوقنرمين عادل كمال مرسى١٠
١٩٨٦/٠٨/٠١ليسانس حقوقنرمين عمر شحاته حسين١١
١٩٩١/١٠/٢٩زراعةنرمين فتحي قابيل محمد١٢
١٩٩١/٠٩/٠٦ليسانس حقوقنرمين ماهر نجيب بولس١٣
١٩٨٦/١٢/٠٣خدمه اجتماعيةنرمين محمد احمد محمود١٤
١٩٨٩/٠٢/١٥ليسانس ادابنرمين محمود ادريس محمد١٥
١٩٩٢/٠٢/٢١ليسانس ادابنرمين مقبل صالح١٦
١٩٨٤/٠٣/٢٥ليسانس ادابنرمين ناجى محمد محمد١٧
١٩٨٧/٠٤/٢٥خدمه اجتماعيةنزهات احمد غريب١٨
١٩٩٢/٠٧/٢٠ليسانس حقوقنسرين احمد محفوظ عبد الرحمن١٩
١٩٨٣/٠١/١٠زراعةنسرين شكري حكيم قليني٢٠
١٩٨٦/٠٣/٣١ليسانس ادابنسمة احمد احمد عيسى٢١
١٩٨٦/٠٦/٠٣ليسانس ادابنسمة عبد العزيز احمد٢٢
١٩٩٢/٠٢/٠٧حاسبات ومعلوماتنسمة محمود عبد هللا٢٣
١٩٨٤/٠٩/٣٠خدمه اجتماعيةنسمه أسامه فؤاد٢٤
١٩٨٥/٠٨/٠٣خدمه اجتماعيةنسمه احمد محمد عبد العزيز٢٥
١٩٨٤/٠٦/١٦ليسانس ادابنسمه اسامه على عبد هللا٢٦
١٩٩٣/١١/١٣ليسانس حقوقنسمه السيد محمد قسمه هللا٢٧

صفحة ٤٢٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٧/٠٨/١٠ليسانس حقوقنسمه بدر الدين مصطفى٢٨
١٩٨٩/١١/٠٥تربيةنسمه حازم احمد حامد٢٩
١٩٩١/٠٧/١٤السننسمه حسنى محمد حسن٣٠
١٩٨٦/٠٩/١٨ليسانس ادابنسمه حسين مصطفى٣١
١٩٩١/٠٨/٠٨خدمه اجتماعيةنسمه سعيد على٣٢
١٩٩٣/٠٦/١٢ليسانس حقوقنسمه شعبان على شعبان٣٣
١٩٨٩/٠١/١٢ليسانس حقوقنسمه طلعت شاكر محمد٣٤
١٩٩١/٠٨/٣٠ليسانس حقوقنسمه عبده محمد على عبد العال٣٥
١٩٨٩/٠٧/١٤خدمه اجتماعيةنسمه عصام الدين قاسم٣٦
١٩٨٩/٠٦/٠٥ليسانس حقوقنسمه على امام على أبو حسن٣٧
١٩٩٠/٠٨/٠٩السننسمه فتحى سعيد عبد الرازق٣٨
١٩٨٥/٠١/٠٦ليسانس حقوقنسمه ماجد حامد حسن٣٩
١٩٩١/٠٩/٢٣خدمه اجتماعيةنسمه محمد حسن محمد٤٠
١٩٩٣/٠٥/٢٣ليسانس حقوقنسمه محمد عبد الحميد امام٤١

صفحة ٤٢٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٠/١٢/١٥بكالوريوس تجارةنسمه محمد عبده حسين١
١٩٨٩/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةنسمه محمد محمد سلهوب٢
١٩٨٧/٠٩/٠٧ليسانس حقوقنسمه محمد مرسى مدبولى٣
١٩٩٢/٠٧/٠٣ليسانس ادابنسمه محمود ابراهيم٤
١٩٨٩/٠١/٠١بكالوريوس تجارةنسمه محمود حامد عبد الحق٥
١٩٩٠/٠٣/٠٥ليسانس حقوقنسمه مرسى احمد مرسى٦
١٩٩١/٠٩/٣٠خدمه اجتماعيةنسمه مصطفى احمد مرسى٧
١٩٨٩/٠٧/٠٩ليسانس حقوقنسمه نصر محمود فرج هللا٨
١٩٨٧/٠٩/٠٨ليسانس حقوقنسمه يوسف عبد الرحمن مرسى٩

١٩٨٣/٠٣/٠١ليسانس حقوقنشوى جميل عبد الغفار عبد الفتاح١٠
١٩٩١/٠١/٠٧ليسانس حقوقنشوى مجدي محمود عبده١١
١٩٩١/١٢/٠٥خدمه اجتماعيةنشوى محمد توفيق عبد السالم١٢
١٩٨٣/١٢/٢٥ليسانس ادابنشوى مختار محمد مصطفى١٣
١٩٨٩/١١/١٣ليسانس حقوقنصار عبد الراضي عبد الاله١٤
١٩٩٠/٠٧/٠٢حاسبات ومعلوماتنصر حسين نصر١٥
١٩٨٤/٠٩/١٥دراسات انسانيةنصره احمد محمود محمد١٦
١٩٨٤/٠٧/١١ليسانس حقوقنعمان حسن محمود شعبان١٧
١٩٩٣/٠٦/٢٣ليسانس حقوقنعمه صالح محمد أبو الحسن١٨
١٩٩٢/٠٦/٠٢ليسانس حقوقنعمه عبد النبي عبد الحليم١٩
١٩٨٤/٠٢/١٨ليسانس حقوقنعمه مصطفى عبد الهادىمحمد٢٠
١٩٩٠/٠٨/١٨ليسانس حقوقنغم نبيل محمد متولي العشري٢١
١٩٨٧/٠٣/٢١ليسانس ادابنهاد صالح الدين عبد المنعم٢٢
١٩٩٣/٠٢/٠١زراعةنهاد محمد ابراهيم محمد٢٣
١٩٨٩/٠٩/٠٥ليسانس حقوقنهاد محمود إبراهيم وهبه٢٤
١٩٨٩/٠٦/٠٣ليسانس حقوقنهال إيهاب حسين على عثمان٢٥
١٩٨٥/٠٨/٢٨خدمه اجتماعيةنهال احمد محمد سيد احمد٢٦
١٩٩٢/١١/١٢ليسانس حقوقنهال حسن حسنين عبد السالم٢٧

صفحة ٤٢٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩١/٠٢/٢٢خدمه اجتماعيةنهال سيد احمد سيد٢٨
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس حقوقنهال فوزي حسن محمد٢٩
١٩٩٠/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةنهال كمال سيد عبد الجيد٣٠
١٩٩١/١١/٢٠نظم معلوماتنهال محسن عز الدين عوض٣١
١٩٨٥/٠٩/٠٧حاسبات ومعلوماتنهال نبيل ابراهيم٣٢
١٩٩٠/٠٣/١٠خدمه اجتماعيةنهال هالل عبد العزيز محمد٣٣
١٩٨٨/٠٤/١٣تربيةنهلة ناجى محمد محمد٣٤
١٩٨٧/٠٧/٢٥ليسانس حقوقنهله ابراهيم سعد على٣٥
١٩٨٥/٠٩/١١خدمه اجتماعيةنهله عبد العزيز محمد٣٦
١٩٨٥/١٠/٢٢ليسانس حقوقنهله فتحي كامل عبد الحليم خليفة٣٧
١٩٨٦/٠٨/٠٦خدمه اجتماعيةنهله محمد احمد محمد٣٨
١٩٨٩/٠٨/٢٦بكالوريوس تجارةنهله نجاش على عمر٣٩
١٩٩٣/٠٣/٢٣ليسانس حقوقنهى احمد سيد احمد مندوه٤٠
١٩٨٩/١١/٢٤ليسانس حقوقنهى احمد عبد العظيم احمد٤١

صفحة ٤٣٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٧/٠٤/٢٠ليسانس حقوقنهى جمال الدين كمال احمد١
١٩٩٠/١٠/٢٠ليسانس حقوقنهى حسن منصور حسن٢
١٩٩٢/٠٩/٠٣خدمه اجتماعيةنهى سمير محمد٣
١٩٩٣/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةنهى شريف محسن الشيخ٤
١٩٨٤/١١/٢٢نظم معلوماتنهى شكرى فتح هللا٥
١٩٩٠/١٢/٠٤خدمه اجتماعيةنهى عبد الجواد محمد٦
١٩٨٥/٠٦/٣٠ليسانس حقوقنهى عبد الرؤف محمد خليل قاسم٧
١٩٩٠/٠١/٢٦ليسانس حقوقنهى عبد الشافي محمد حمزه٨
١٩٩٠/٠١/١٣ليسانس حقوقنهى عبد المنعم عبد هللا احمد٩

١٩٨٥/٠٣/٠٤خدمه اجتماعيةنهى على عبد السميع حسن١٠
١٩٨٨/٠٩/٠١نظم معلوماتنهى عنبر حفنى ابو زيد١١
١٩٨٧/٠٧/٠٤ليسانس حقوقنهى فتحي محمد سليمان١٢
١٩٨٥/٠٢/١٢ليسانس ادابنهى مجدى عبد المنعم١٣
١٩٨٣/٠٥/٠١ليسانس حقوقنهى محسن يوسف احمد١٤
١٩٨٥/٠٩/٠٩ليسانس ادابنهى محمد على حسن١٥
١٩٨٩/١١/١٨ليسانس ادابنهى محمد قناوى محمود١٦
١٩٨٣/١٠/٢٦ليسانس حقوقنهى محمد محمود السيد١٧
١٩٨٣/٠٣/٠٥زراعةنهي محمد نديم مصطفي١٨
١٩٨٤/٠١/٠١خدمه اجتماعيةنهى محمد يس محمد١٩
١٩٩٣/١٠/٠١بكالوريوس تجارةنهى معوض على محمد٢٠
١٩٨٩/٠٨/٣١ليسانس حقوقنهى نشات حامد مشعل٢١
١٩٨٤/٠٢/٠٧زراعةنهي يسري محمود مقدم٢٢
١٩٩٤/٠٢/١٤ليسانس حقوقنوال عالء الدين مصطفى٢٣
١٩٨٨/١٠/٢٠خدمه اجتماعيةنور الدين احمد محمد احمد٢٤
١٩٨٨/٠٧/٠٦بكالوريوس تجارةنور الدين محمد حسن عباس٢٥
١٩٨٥/٠٨/٠٤خدمه اجتماعيةنور الهدى عبد الصبور عبد هللا٢٦
١٩٩١/٠٦/١٢خدمه اجتماعيةنور عصمت فرحات جيرة هللا٢٧

صفحة ٤٣١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٥/٠٤/٢٨ليسانس حقوقنور على سعيد عمار٢٨
١٩٨٥/٠٢/١٧ليسانس حقوقنورا إبراهيم زكى حسانين٢٩
١٩٨٧/١٠/٠٤ليسانس حقوقنورا حسين عوض عبد هللا٣٠
١٩٩٣/٠٣/٠٩ليسانس حقوقنورا خليل حجاج خليل٣١
١٩٩٢/٠٦/٢٤ليسانس حقوقنورا رأفت سعيد محمد٣٢
١٩٨٤/١١/٢٥ليسانس حقوقنورا سليمان عليوه غانم٣٣
١٩٨٧/٠٤/١٩ليسانس ادابنورا سمير امام٣٤
١٩٩٠/٠٤/٠٥ليسانس ادابنورا سيد خليفه٣٥
١٩٨٧/٠٢/٢٨السننورا شعراوى ابرراهيم٣٦

صفحة ٤٣٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩١/٠٨/٢٢بكالوريوس تجارةندا احمد محمود رفعت١
١٩٨٧/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةندا السعيد حامد السيد٢
١٩٩٣/١١/٢٥بكالوريوس تجارةندا طارق حنفي محمد سيد٣
١٩٩١/٠١/١٨بكالوريوس تجارةندا كريم محمد عبد الرحيم٤
١٩٨٨/٠٩/٢٧بكالوريوس تجارةندا مراد محمد حسين٥
١٩٩٢/٠١/١٥بكالوريوس تجارةندى سيد لطفى٦
١٩٩٣/٠٧/٠٤بكالوريوس تجارةندى عبد الكريم بدرى على٧
١٩٩٤/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةندى على عبد هللا عبد العظيم٨
١٩٩٢/٠٥/٠٢بكالوريوس تجارةندى على محمد كامل٩

١٩٩٣/٠٥/١٥بكالوريوس تجارةندى محسن على احمد١٠
١٩٩٣/٠٩/١٢بكالوريوس تجارةندى محمد الكالوى السيد١١
١٩٩١/٠٨/٢٨بكالوريوس تجارةندى نجم الدين حسن محمد١٢
١٩٩٠/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةندى هشام محمد محمود١٣
١٩٨٩/١٠/١٧بكالوريوس تجارةنرمين احمد محمود سيد١٤
١٩٩٠/١٠/٢٧بكالوريوس تجارةنرمين عاطف على على على١٥
١٩٩٢/٠٢/٢١بكالوريوس تجارةنرمين ماجدى عبد الحميد مصطفى١٦
١٩٩٣/٠٩/١١بكالوريوس تجارةنرمين مجدي فهمي محسن١٧
١٩٩٣/٠٥/٠٧بكالوريوس تجارةنرمين محمد إسماعيل محمد١٨
١٩٨٩/٠٥/٠٦بكالوريوس تجارةنرمين محمد سعد احمد١٩
١٩٩٠/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةنرمين محمد نجيب السيد٢٠
١٩٩١/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةنسمه اسامه محمد مصيلحى٢١
١٩٨٤/٠٧/٢٤بكالوريوس تجارةنسمه السيد احمد السيد٢٢
١٩٩٢/٠٢/١١بكالوريوس تجارةنسمه سعيد عبد الفتاح٢٣
١٩٩٠/١١/٠٢بكالوريوس تجارةنسمه سعيد عجمى عبد العزيز٢٤
١٩٩٣/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةنسمه سيد نادى حسن٢٥
١٩٩٠/٠٥/٠٨بكالوريوس تجارةنسمه عبد العزيز محروس ادريس٢٦
١٩٨٩/٠٤/١٥بكالوريوس تجارةنسمه فهيم عبد هللا٢٧

صفحة ٤٣٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩١/٠٢/٠٣بكالوريوس تجارةنسمه مجدي عيد٢٨
١٩٨٨/١٠/٠٣بكالوريوس تجارةنسمه محمد على حسن٢٩
١٩٨٩/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةنسمه محمود احمد محمود٣٠
١٩٩٣/٠٧/٢٠بكالوريوس تجارةنسمه نسيم رمضان مصطفى٣١
١٩٩٠/١٠/١٩بكالوريوس تجارةنسمه وفيق محمود احمد٣٢
١٩٨٨/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةنشوى سيد صابر محمد٣٣
١٩٨٨/١٠/١٦بكالوريوس تجارةنضال عبد الباقي عبد الباقي عامر٣٤
١٩٨٨/٠٦/١٨بكالوريوس تجارةنظله عبد النبي مصطفى محمد٣٥
١٩٩٢/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةنعمه نبيل عبد التواب٣٦
١٩٩١/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةنفين السيد عبد الكريم محمد٣٧
١٩٨٨/١٢/٠١بكالوريوس تجارةنفين ثابت سعيد فهيم٣٨

صفحة ٤٣٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٥/١١/٢٦بكالوريوس تجارةنها محمد حلمي محمود١
١٩٨٧/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةنهاد إسماعيل إبراهيم٢
١٩٨٩/١٠/١٧بكالوريوس تجارةنهاد حسين محمد سيف الدين٣
١٩٨٣/١٠/٣١بكالوريوس تجارةنهاد محمد محمد عيد٤
١٩٩٣/٠٧/٠٦بكالوريوس تجارةنهال جمال محمد إبراهيم٥
١٩٨٩/١٠/٣١بكالوريوس تجارةنهال زكريا محمود احمد٦
١٩٩١/١٠/٣٠بكالوريوس تجارةنهال صبحى محمد رضوان٧
١٩٩٢/١٢/٢٣بكالوريوس تجارةنهال ضياء محمد حامد٨
١٩٩٠/١٢/١٩بكالوريوس تجارةنهال عادل امام٩

١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةنهال مجدي سالم١٠
١٩٩٢/٠٧/٠٢بكالوريوس تجارةنهال محمود حسن محمود١١
١٩٨٧/٠٣/٢٦بكالوريوس تجارةنهله فكرى محمد محمد١٢
١٩٨٨/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةنهى حسام الدين إبراهيم عمار١٣
١٩٨٩/٠١/١٠بكالوريوس تجارةنهى سعيد السيد السيد١٤
١٩٨٨/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةنهى صادق عبد الحميد محمد١٥
١٩٨٧/٠٦/٢٩بكالوريوس تجارةنهى صفوت احمد أبو طالب١٦
١٩٨٦/٠٦/٢٢بكالوريوس تجارةنهى عادل امام١٧
١٩٨٨/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةنهى عالء الدين حسن حلمي١٨
١٩٨٦/٠٧/٢٥بكالوريوس تجارةنهى محمد محمد ندا١٩
١٩٩٣/١١/٢٨بكالوريوس تجارةنهى مصطفى كامل٢٠
١٩٩٣/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةنهى يحيى محمد عبد المجيد٢١
١٩٩٠/٠١/٠٣بكالوريوس تجارةنور االمير حسن السيد٢٢
١٩٩١/٠٧/١١بكالوريوس تجارةنور الدين ناصر حامد٢٣
١٩٩٣/٠٢/١٧بكالوريوس تجارةنور الهدى محجوب محمد احمد٢٤
١٩٨٩/١٠/٢٧بكالوريوس تجارةنور عصام الدين محمود احمد٢٥
١٩٩٠/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةنورا ثروت احمد جمال الدين٢٦
١٩٨٩/١٢/٠٣بكالوريوس تجارةنورا سعيد فتوح شديد٢٧

صفحة ٤٣٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٦/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةنورا كامل حسن سويلم٢٨
١٩٩١/٠٩/١٧بكالوريوس تجارةنورا مصطفى باهى محمد٢٩
١٩٨٨/١٠/٠١بكالوريوس تجارةنورا يوسف إبراهيم عبد الكريم٣٠
١٩٩١/٠٣/٢٧بكالوريوس تجارةنوران احمد جمال عبد العظيم٣١
١٩٩١/٠٧/٠٣بكالوريوس تجارةنوران خليل محمد خليل٣٢
١٩٩١/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةنوره اشرف عبد الخالق٣٣
١٩٩٣/٠٢/١٥بكالوريوس تجارةنورهان احمد فؤاد فرج٣٤
١٩٩٢/٠٥/٠٧بكالوريوس تجارةنورهان احمد قاسم السيد٣٥
١٩٩١/١٠/٢٩بكالوريوس تجارةنورهان احمد مصطفى سيف الدين٣٦
١٩٩٣/٠٦/١١بكالوريوس تجارةنورهان اسامه مصطفى عطية٣٧
١٩٩٣/٠٥/١٩بكالوريوس تجارةنورهان جمال عبد العزيز٣٨

صفحة ٤٣٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٣/٠٦/١٤بكالوريوس تجارةنورهان جمال يوسف١
١٩٩٣/٠٧/٠٥بكالوريوس تجارةنورهان حسن احمد حسن٢
١٩٨٩/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةنورهان حسن مجاهد حسن٣
١٩٩٢/١٢/٠٩بكالوريوس تجارةنورهان حسن محمود حسن٤
١٩٩٣/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةنورهان خالد احمد جمعه٥
١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةنورهان رضا على احمد٦
١٩٩١/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةنورهان سيد ابراهيم الشاذلى٧
١٩٩٢/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةنورهان صابر عبد الحميد٨
١٩٩١/٠٧/١٠بكالوريوس تجارةنورهان صالح عبد الغنى٩

١٩٩٣/٠٤/٠٢بكالوريوس تجارةنورهان طارق محمد على١٠
١٩٩٤/٠٣/١١بكالوريوس تجارةنورهان عادل محمد السيد١١
١٩٩٠/٠٢/١٠بكالوريوس تجارةنورهان عبد هللا محمد١٢
١٩٩١/٠٦/١٥بكالوريوس تجارةنورهان عصام الدين محمد١٣
١٩٩٢/٠٣/٢٢بكالوريوس تجارةنورهان عصام محمد١٤
١٩٩٢/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةنورهان محمد أبو الفتوح١٥
١٩٨٣/٠٨/٠٧بكالوريوس تجارةنورهان مختار احمد احمد١٦
١٩٩٣/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةنورهان مصطفى عبد الرحمن١٧
١٩٩٣/٠٩/٢٤بكالوريوس تجارةنورهان مصطفى على عبد الرحمن١٨
١٩٩١/٠١/١٥بكالوريوس تجارةنورهان مصطفى محمد رفعت١٩
١٩٩٣/٠٨/٢٦بكالوريوس تجارةنورهان نادر نجاح عبد الرازق٢٠
١٩٩٢/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةنورهان نادى محمد محمود٢١
١٩٨٩/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةنيره مجدي عباس محمد٢٢
١٩٨٧/٠٩/٢٥بكالوريوس تجارةنيفين صالح هشام محمد٢٣
١٩٩١/٠١/٢٠بكالوريوس تجارةنيفين كامل سليمان عثمان٢٤
١٩٩١/١١/١١بكالوريوس تجارةهاجر اشرف محمد محمد٢٥
١٩٩٢/١٠/٠١بكالوريوس تجارةهاجر خالد حسن شبيب٢٦
١٩٩٣/١٠/٠٢بكالوريوس تجارةهاجر سعد أمين٢٧

صفحة ٤٣٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٣/٠٦/١٢بكالوريوس تجارةهاجر سعد الدين رمضان٢٨
١٩٩٣/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةهاجر صالح الدين محمد٢٩
١٩٩٣/٠١/١٤بكالوريوس تجارةهاجر عبد المنعم زكى عباس٣٠
١٩٩٣/٠٨/٠٩بكالوريوس تجارةهاجر محمد عبد الحميد شعبان٣١
١٩٨٨/٠٨/٢٦بكالوريوس تجارةهاجر محمد كمال محمد٣٢
١٩٩٣/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةهاجر نبيل محمد حسن٣٣
١٩٩٣/١٠/٢١بكالوريوس تجارةهاشم طارق هاشم٣٤
١٩٨٦/٠١/١٥بكالوريوس تجارةهاله احمد موسى كمال٣٥
١٩٨٩/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةهاله سيد احمد عبد الخالق٣٦
١٩٩٣/١٠/٠١بكالوريوس تجارةهاله محمد حسنى عطا هللا٣٧
١٩٨٦/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةهاله محمد فهيم إبراهيم٣٨

صفحة ٤٣٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٤/١٠/١٥بكالوريوس تجارةهاله مصطفى شحاته عبد العال١
١٩٩١/١١/٢٣بكالوريوس تجارةهاله هاني لبيب مكاوى٢
١٩٨٥/١٠/١٠بكالوريوس تجارةهاني احمد احمد ندا٣
١٩٨٤/١٠/١٤بكالوريوس تجارةهاني احمد محمد عبد الحميد٤
١٩٨٣/٠٤/١٥بكالوريوس تجارةهاني احمد مصطفى عبد الجليل٥
١٩٨٣/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةهانى السعيد حسن عبد هللا٦
١٩٨٩/٠٨/٢٠بكالوريوس تجارةهاني سعيد أمين٧
١٩٨٦/٠٤/٠١بكالوريوس تجارةهاني سعيد عبده أبو صالح٨
١٩٨٣/٠٣/٢٧بكالوريوس تجارةهاني شحاته مقار٩

١٩٨٤/١٢/١٧بكالوريوس تجارةهاني عاطف عدلي عزوز١٠
١٩٨٥/٠٧/٠٩بكالوريوس تجارةهاني كمال كامل١١
١٩٨٥/٠٦/٢٢بكالوريوس تجارةهاني محمد بيومي احمد١٢
١٩٨٧/٠٥/١٢بكالوريوس تجارةهاني محمد حلمي إبراهيم١٣
١٩٨٣/١٠/٢٣بكالوريوس تجارةهاني محمد فرج سعد١٤
١٩٨٧/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةهاني مكرم هللا زاخر١٥
١٩٨٨/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةهايدى البير عزيز١٦
١٩٨٩/٠٦/١٦بكالوريوس تجارةهايدى هاني منير رزق١٧
١٩٩١/٠٥/٢٩بكالوريوس تجارةهبه احمد منصور محمد على١٨
١٩٩٢/٠٦/٢٩بكالوريوس تجارةهبه هللا حسن الخضرى١٩
١٩٩٠/٠٣/٢٤بكالوريوس تجارةهبه هللا حمدي احمد٢٠
١٩٨٥/٠١/٠٩بكالوريوس تجارةهبه هللا عبد العزيز محمد٢١
١٩٨٥/٠٥/٢٥بكالوريوس تجارةهبه هللا عصام عبد السالم٢٢
١٩٨٥/٠٤/١٩بكالوريوس تجارةهبه هللا محمود محمد٢٣
١٩٨٥/١٢/٢٨بكالوريوس تجارةهبه هللا نبيل محمد أبو العال٢٤
١٩٩٥/٠٩/١٣بكالوريوس تجارةهبه حسن محمد٢٥
١٩٩٣/٠٥/٢٨بكالوريوس تجارةهبه حسين إبراهيم السيد٢٦
١٩٩٣/٠٣/٢٩بكالوريوس تجارةهبه حلمي عبد الرؤف عبد الغفار٢٧

صفحة ٤٣٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٦/٠٥/١٠بكالوريوس تجارةهبه رسمي عبد المجيد رشوان٢٨
١٩٨٥/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةهبه سعد إبراهيم٢٩
١٩٨٩/٠١/٠٩بكالوريوس تجارةهبه سمير إبراهيم خليل٣٠
١٩٨٨/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةهبه سيد رشيد على٣١
١٩٩٢/٠٩/٢٧بكالوريوس تجارةهبه سيد عبد العزيز بدوى٣٢
١٩٨٣/٠٨/٠١بكالوريوس تجارةهبه سيد كامل فرغلى٣٣
١٩٨٧/٠١/١١بكالوريوس تجارةهبه شعبان عاطف٣٤
١٩٨٥/٠٥/١٠بكالوريوس تجارةهبه طه محمد شاذلى٣٥
١٩٩٢/٠١/٠٢بكالوريوس تجارةهبه عادل عبد العزيز محمد٣٦
١٩٩٣/١٢/٠٧بكالوريوس تجارةهبه عاطف عبد الحميد مبارك٣٧
١٩٨٥/٠١/٢٧بكالوريوس تجارةهبه عبد هللا احمد عبد هللا٣٨

صفحة ٤٤٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٠/٠٥/١٦بكالوريوس تجارةهبه ماهر احمد عبد الرازق١
١٩٩٢/٠٥/١٩بكالوريوس تجارةهبه محمود سيد احمد٢
١٩٩٣/٠٥/٠٢بكالوريوس تجارةهبه محمود عطيه احمد٣
١٩٨٤/٠٥/٠٥بكالوريوس تجارةهبه محمود قاسم قناوى٤
١٩٨٩/١٠/٠٧بكالوريوس تجارةهبه نبيل أنور إبراهيم٥
١٩٨٦/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةهدى عبد العزيز إبراهيم٦
١٩٨٩/٠٤/٢٠بكالوريوس تجارةهدى عبد المطلب عبد العزيز٧
١٩٨٣/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةهدى على مصطفى أبو العال٨
١٩٩٣/٠٦/١٩بكالوريوس تجارةهدى كمال عبد الحميد السعداوى٩

١٩٩٣/٠٧/٠٥بكالوريوس تجارةهدى محمد صبحى فؤاد١٠
١٩٨٩/٠١/١٠بكالوريوس تجارةهدى مصطفى على حسن١١
١٩٩٢/١١/٠٦بكالوريوس تجارةهدير احمد محمد ساهر١٢
١٩٩٣/٠٨/١٤بكالوريوس تجارةهدير حسن اشرف محمد١٣
١٩٩٠/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةهدير رضا سليمان سلومه١٤
١٩٩٣/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةهدير سمير إبراهيم خليل١٥
١٩٩٠/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةهدير صالح محمد الهادي١٦
١٩٩٣/١٠/٢٨بكالوريوس تجارةهدير عبد الغفار احمد١٧
١٩٨٨/١١/٢١بكالوريوس تجارةهدير هاني عبد الغفار محمد١٨
١٩٩١/٠٥/١٩بكالوريوس تجارةهدير هشام مصطفى حسن١٩
١٩٨٨/٠٩/٢٩بكالوريوس تجارةهديل احمد عصمت محمد٢٠
١٩٨٥/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةهشام احمد محمد احمد٢١
١٩٨٣/٠١/٠١بكالوريوس تجارةهشام رضا احمد زكى٢٢
١٩٨٨/٠٤/١٤بكالوريوس تجارةهشام سيد احمد يعقوب٢٣
١٩٩١/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةهشام طارق سيد عبد المعطى٢٤
١٩٨٣/٠٧/١٧بكالوريوس تجارةهشام عبد الحميد عبد الحميد٢٥
١٩٩١/٠٤/١١بكالوريوس تجارةهشام عثمان جميل عبد الفتاح٢٦
١٩٨٩/٠٣/٣٠بكالوريوس تجارةهشام فؤاد محمد حسن٢٧

صفحة ٤٤١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/١١/١٥بكالوريوس تجارةهشام محمد سعد محمد٢٨
١٩٩٠/٠٨/١٨بكالوريوس تجارةهشام محمد سيد عبده٢٩
١٩٨٧/٠٢/٢١بكالوريوس تجارةهشام محمد محمود قناوى٣٠
١٩٨٣/٠٨/٠٣بكالوريوس تجارةهشام مصطفى عز الدين٣١
١٩٨٤/٠٥/٢٠بكالوريوس تجارةهمام مختار احمد عفيفي٣٢
١٩٩٠/٠٤/٢٨بكالوريوس تجارةهمسه محمد عبد المقصود٣٣
١٩٩٢/٠٨/٠٢بكالوريوس تجارةهمسه مصطفى سيد بيومي٣٤
١٩٩٠/٠٤/١٣بكالوريوس تجارةهناء إبراهيم عبد العظيم٣٥
١٩٩٣/٠٦/٣٠بكالوريوس تجارةهناء حسن الخضر حسين٣٦
١٩٩١/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةهناء سعيد محمد أبو الحسن٣٧
١٩٨٤/١١/١٨بكالوريوس تجارةهناء محسن محمد نجم٣٨

صفحة ٤٤٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٢/٠٩/٠٢بكالوريوس تجارةهناء محمد إبراهيم محمد١
١٩٩٢/٠٨/٠٩بكالوريوس تجارةهناء محمد عبد هللا محمد على٢
١٩٨٨/٠٨/١٥بكالوريوس تجارةهند احمد السيد احمد بدوى٣
١٩٩٠/٠٦/١٣بكالوريوس تجارةهند جمال الدين حسين حسن٤
١٩٩٣/٠٢/٢٨بكالوريوس تجارةهند سيد حنفي سليم٥
١٩٨٦/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةهند عبد السالم احمد بدوى٦
١٩٩٠/١٢/١٠بكالوريوس تجارةهند عبد العزيز٧
١٩٨٥/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةهند كمال الدين إبراهيم٨
١٩٩١/٠٣/١٥بكالوريوس تجارةهند محمد سيد حسن٩

١٩٨٨/٠٩/١٢بكالوريوس تجارةهند محمود عبد الحميد جاد الرب١٠
١٩٦١/٠٤/٠٦بكالوريوس تجارةهند محمود على صالح١١
١٩٩٠/٠٧/٠٦بكالوريوس تجارةهند نادى هاشم سليمان١٢
١٩٩٢/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةهنه كرم احمد محمود١٣
١٩٨٩/١٠/٠١بكالوريوس تجارةهيام محمد عبد الرحمن حسانين١٤
١٩٩٢/٠٣/٣٠بكالوريوس تجارةهيام ناجى عبد الفتاح١٥
١٩٨٤/٠٣/٢٤بكالوريوس تجارةهيثم إبراهيم عبد الرحيم١٦
١٩٨٥/١٢/٠١بكالوريوس تجارةهيثم احمد محمد محمد١٧
١٩٨٨/١١/١٢بكالوريوس تجارةهيثم شحاته مقار١٨
١٩٨٥/٠٤/٢٧بكالوريوس تجارةهيثم عبد الرحمن عبد الحق بيومي١٩
١٩٨٨/١١/١٣بكالوريوس تجارةهيثم فتحي توفيق٢٠
١٩٩٠/٠٣/١١بكالوريوس تجارةهيثم فتحي مسيل على٢١
١٩٨٧/١٠/٢٥بكالوريوس تجارةهيثم محمد حلمي محمد٢٢
١٩٩٠/١١/٢٩بكالوريوس تجارةهيثم محمد صبري عثمان٢٣
١٩٨٧/٠٦/٠٧بكالوريوس تجارةهيثم مصطفى حسن٢٤
١٩٨٥/٠٧/٢٤بكالوريوس تجارةوائل احمد عبد اللطيف موسى٢٥
١٩٨٦/١٢/٠١بكالوريوس تجارةوائل حسين بهنسى عالم٢٦
١٩٨٥/١١/١٨بكالوريوس تجارةوائل سعد سعيد حسين٢٧

صفحة ٤٤٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٣/١٠/١٥بكالوريوس تجارةوائل سمير عفيفي صالح٢٨
١٩٩١/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةوائل عبد السالم كمال محسن٢٩
١٩٨٨/٠١/٠١بكالوريوس تجارةوائل كمال قطب على٣٠
١٩٨٩/٠٢/٠٣بكالوريوس تجارةوائل هادى عز العرب محمود٣١
١٩٨٤/٠١/٠٩بكالوريوس تجارةوردة حسين سليمان حسن٣٢
١٩٨٣/٠٩/٢٢بكالوريوس تجارةوسام عبد المعطى أمين شحاته٣٣
١٩٩٢/٠٥/٢٢بكالوريوس تجارةوسام محمد محمد جمعه٣٤
١٩٨٨/٠٧/٢٧بكالوريوس تجارةوسيم عياد حنا ميخائيل٣٥
١٩٨٤/١١/٢٣بكالوريوس تجارةوالء ثروت ثابت أبو طالب٣٦
١٩٨٧/٠١/١٥بكالوريوس تجارةوالء رشدى المهدي محمد٣٧
١٩٩٢/٠٦/٢٤بكالوريوس تجارةوالء سعودي محمود٣٨

صفحة ٤٤٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٠/٠٣/١٢بكالوريوس تجارةوالء صالح محمد محمود١
١٩٨٥/٠٨/٠٩بكالوريوس تجارةوالء عبد المنعم عبد هللا محمد٢
١٩٨٨/٠٧/٠٧بكالوريوس تجارةوالء على عبد هللا بركات٣
١٩٨٥/٠١/١٩بكالوريوس تجارةوالء محمد الهادي زكى٤
١٩٨٩/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةوالء محمد عبد نصير شبانه٥
١٩٩١/٠٦/١٠بكالوريوس تجارةوالء محمد على محمد٦
١٩٨٦/٠٧/٠٨بكالوريوس تجارةوالء محمد محمد عبد المعطى٧
١٩٨٣/١٠/١٠بكالوريوس تجارةوليد السيد حسن عبد المجيد٨
١٩٩٠/٠٦/٠٣بكالوريوس تجارةوليد عبد الرحمن محمد احمد٩

١٩٨٤/٠٨/١١بكالوريوس تجارةوليد عصام صبري ضاحى١٠
١٩٨٦/٠٣/١٠بكالوريوس تجارةوليد على عبد الواحد١١
١٩٨٩/٠٤/٠٤بكالوريوس تجارةوليد عيد السيد حسن١٢
١٩٨٧/٠٧/١٥بكالوريوس تجارةوليد مجدي محمد عباس١٣
١٩٨٨/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةوليد محمد توفيق حسن١٤
١٩٨٣/١٠/٠٢بكالوريوس تجارةوليد محمد حسنى مجاهد١٥
١٩٨٩/١٢/١٦بكالوريوس تجارةوليد محمد سليمان محمود١٦
١٩٨٥/٠١/٠٥بكالوريوس تجارةوليد محمد عباس محمد١٧
١٩٩٢/٠٥/٠٧بكالوريوس تجارةوليد وحيد صابر إبراهيم١٨
١٩٩٣/٠١/٠١بكالوريوس تجارةيارا إسماعيل إبراهيم محمد١٩
١٩٩٣/٠٩/٢٣بكالوريوس تجارةيارا محمد هاني عبد المجيد٢٠
١٩٨٦/١٢/٢٦بكالوريوس تجارةياسر احمد فوزي٢١
١٩٩٢/٠٥/٢٥بكالوريوس تجارةياسر جالل الباشا حنفي٢٢
١٩٨٧/٠٤/١٥بكالوريوس تجارةياسر حسنى احمد قاسم٢٣
١٩٩٢/٠٧/٢١بكالوريوس تجارةياسر خالد حسن عبد الفضيل٢٤
١٩٨٨/١٢/٢٤بكالوريوس تجارةياسر خميس شعبان٢٥
١٩٨٥/٠٣/٢٠بكالوريوس تجارةياسر درويش مصطفى٢٦
١٩٨٦/٠٩/٠٩بكالوريوس تجارةياسر عبيد عبد المقصود سليمان٢٧

صفحة ٤٤٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٨/٠٩/٠٧بكالوريوس تجارةياسر عيد عبد الرحمن٢٨
١٩٨٥/٠٩/١٨بكالوريوس تجارةياسر فهمي احمد٢٩
١٩٩٢/٠٤/٠٧بكالوريوس تجارةياسر محمد عبد العزيز إبراهيم٣٠
١٩٨٨/١٠/٢٤بكالوريوس تجارةياسر محمد عثمان احمد٣١
١٩٨٦/٠٢/٢٥بكالوريوس تجارةياسر مصطفى عبد الباسط٣٢
١٩٩١/٠٨/٢٣بكالوريوس تجارةياسر نبيل فتحي محمد٣٣
١٩٨٨/١١/٣٠بكالوريوس تجارةياسر يسرى عبد العظيم٣٤
١٩٨٨/٠٩/٠١بكالوريوس تجارةياسمين احمد طه٣٥
١٩٩٣/٠٥/٠٨بكالوريوس تجارةياسمين احمد عبد العليم٣٦
١٩٩٢/٠٨/١٢بكالوريوس تجارةياسمين احمد محمد احمد٣٧
١٩٩٤/٠٣/٠١بكالوريوس تجارةياسمين احمد يوسف عبد الحميد٣٨

صفحة ٤٤٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٨/٠٧/١٨بكالوريوس تجارةياسمين حامد المنسى١
١٩٨٣/٠٩/٢٠بكالوريوس تجارةياسمين سامي حسن فياض٢
١٩٨٩/٠٥/٢٩بكالوريوس تجارةياسمين صالح الدين فتوح٣
١٩٩١/١٢/٠٩بكالوريوس تجارةياسمين عبد الرؤف منصور٤
١٩٨٧/٠٦/٠١بكالوريوس تجارةياسمين عز الدين أنور٥
١٩٩٢/٠٨/٠٨بكالوريوس تجارةياسمين عزت عفيفي احمد٦
١٩٩١/٠٤/١٢بكالوريوس تجارةياسمين عصام محمد عبد السالم٧
١٩٩٣/٠٩/١٧بكالوريوس تجارةياسمين عطية السيد البحيرى٨
١٩٩٠/٠٧/١٦بكالوريوس تجارةياسمين على السيد احمد٩

١٩٩٠/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةياسمين فايز كامل محمد١٠
١٩٩٠/٠٩/٠٨بكالوريوس تجارةياسمين كمال احمد سعد١١
١٩٨٨/٠٩/٢٨بكالوريوس تجارةياسمين مجد الدين احمد١٢
١٩٩٣/٠١/١٢بكالوريوس تجارةياسمين مجدي إبراهيم طه١٣
١٩٨٩/٠١/٠٧بكالوريوس تجارةياسمين محمد احمد محمد١٤
١٩٨٩/٠٨/٣١بكالوريوس تجارةياسين محمد سيد محمد١٥
١٩٨٩/٠٨/٢٧بكالوريوس تجارةيحيى سعيد حسن حسن١٦
١٩٩٢/٠٢/٢٩بكالوريوس تجارةيحيى على وحيد على١٧
١٩٩٢/٠٥/٢٣بكالوريوس تجارةيسرا عبد هللا غنيمى١٨
١٩٨٩/٠٢/٠٧بكالوريوس تجارةيسرا مصطفى حسن على١٩
١٩٨٥/٠١/٠٦بكالوريوس تجارةيسرى حشمت لطفى زخارى٢٠
١٩٩٠/٠٧/٠٥بكالوريوس تجارةيمنى حسن على المليجى٢١
١٩٩٤/٠٣/٠٣بكالوريوس تجارةيمنى عصام الدين عرفات٢٢
١٩٨٥/١١/٠١بكالوريوس تجارةيمنى محمد نجيب السيد٢٣
١٩٨٨/٠٧/٢٦بكالوريوس تجارةيوحنا زكريا مريد سميحه٢٤
١٩٨٧/٠١/١٧بكالوريوس تجارةيوسف احمد احمد خميس٢٥
١٩٨٦/٠٣/٠٦بكالوريوس تجارةيوسف احمد موسى سعد٢٦
١٩٨٦/٠٨/٢٠بكالوريوس تجارةيوسف عطيه وليم فندى٢٧

صفحة ٤٤٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩١/٠٩/٣٠بكالوريوس تجارةيوسف محمد عبد العزيز محمد٢٨
١٩٩٤/٠١/٠١بكالوريوس تجارةيوسف وليم يوسف مرقص٢٩
١٩٨٩/١١/٢٦بكالوريوس تجارةيونس إبراهيم محمد يونس٣٠

صفحة ٤٤٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٠/١٠/٠١خدمه اجتماعيةنورا عبد الرحمن سيد١
١٩٨٣/٠٤/٢٦خدمه اجتماعيةنورا عبد هللا زايد امام٢
١٩٩٣/١١/٢٨زراعةنورا علي حسن علي٣
١٩٨٥/٠٣/٢٩ليسانس ادابنورا على كامل٤
١٩٩٣/٠٩/١٠بكالوريوس تجارةنورا عماد انور جعيصه٥
١٩٨٣/٠٧/٢٣ليسانس حقوقنورا محمد أمين محمد٦
١٩٩١/٠١/٠٩ليسانس ادابنورا محمد حسن٧
١٩٨٤/١٠/٠٨خدمه اجتماعيةنورا محمود محمد حسن٨
١٩٨٧/٠٥/٠١ليسانس حقوقنورا مرتضى خالف يوسف٩

١٩٩٠/٠٩/٠٦ليسانس حقوقنورا هشام عبد العزيز منصور١٠
١٩٩٠/١٢/٢٩خدمه اجتماعيةنورا يحيى على محمد١١
١٩٩٢/٠٢/٠١ليسانس حقوقنوران إيهاب محمود سلطان محمود فهمي١٢
١٩٨٥/٠٨/٠٥خدمه اجتماعيةنوران ابراهيم عبد العظيم١٣
١٩٩٣/٠٦/٠٨حاسبات ومعلوماتنوران احمد احمد١٤
١٩٨٧/٠١/٠٤ليسانس حقوقنوران احمد محمد المعتصم با أمين١٥
١٩٩٣/١٠/٠١ليسانس حقوقنوران باسم احمد حامد١٦
١٩٨٧/١٢/١٨خدمه اجتماعيةنوران حسين محمد١٧
١٩٨٤/١٠/٠١السننوران عبد المنعم محمد١٨
١٩٩٢/٠٩/٣٠خدمه اجتماعيةنوران مصطفى عاطف١٩
١٩٨٣/٠٩/٠٢ليسانس حقوقنوران معاذ إبراهيم شلش٢٠
١٩٨٩/٠٧/٣١ليسانس حقوقنوران وحيد حسن٢١
١٩٨٥/٠١/٠٦ليسانس حقوقنوره اسعد اسحاق اسعد٢٢
١٩٨٨/٠٨/٣٠ليسانس ادابنوره عصام ابراهيم٢٣
١٩٩٢/٠٣/١٧ليسانس حقوقنورهام عدالن إبراهيم عبد الهادي٢٤
١٩٨٣/١٢/١١ليسانس حقوقنورهان إبراهيم السيد عبد الحفيظ٢٥
١٩٩٣/٠٢/١٠ليسانس حقوقنورهان اشرف حسين عبد العزيز٢٦
١٩٩١/٠٤/١٠نظم معلوماتنورهان حسن سعيد حسن٢٧

صفحة ٤٤٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٩٣/١٢/٠١ليسانس ادابنورهان حسن عبد العزيز٢٨
١٩٩٣/٠٨/٢٦حاسبات ومعلوماتنورهان حماده محمد٢٩
١٩٩٠/١١/١١ليسانس ادابنورهان رفعت عبد المحسن٣٠
١٩٩٢/١٠/١٩ليسانس حقوقنورهان زكريا حسن محمود٣١
١٩٨٩/١٠/٢٠ليسانس حقوقنورهان سالمه محمد سالمه٣٢
١٩٩٣/٠٧/١٥خدمه اجتماعيةنورهان شكرى سعيد عباس٣٣
١٩٩١/٠٩/١٨ليسانس حقوقنورهان شوقي احمد عبد العزيز٣٤
١٩٩٢/٠٦/١٠ليسانس حقوقنورهان صالح محمد طه٣٥
١٩٩٣/٠٣/٢٣ليسانس ادابنورهان طارق محمد محمد٣٦
١٩٩٣/١١/٠٩ليسانس حقوقنورهان عادل سالمه٣٧
١٩٩١/٠٢/١٦زراعةنورهان عادل عبدهللا٣٨
١٩٩٢/١١/٠٢خدمه اجتماعيةنورهان عادل فؤاد احمد٣٩
١٩٩٢/٠٤/٢٦ليسانس حقوقنورهان عاطف احمد عالم٤٠
١٩٩٢/٠٣/٢٤ليسانس حقوقنورهان عاطف عبد الحميد محمود٤١

صفحة ٤٥٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٩١/٠٦/١٥ليسانس حقوقنورهان عبد هللا محمد عبد الرحمن١
١٩٩٣/٠٢/١٦ليسانس حقوقنورهان عصام الدين محمد على٢
١٩٩١/١٢/١٧ليسانس ادابنورهان عصام عبده٣
١٩٩٣/٠٥/٢٢ليسانس حقوقنورهان عصام محمد أبو زيد٤
١٩٩٠/٠٧/٣١ليسانس حقوقنورهان عالء الدين محمد٥
١٩٩٣/٠٨/١٠ليسانس حقوقنورهان على عبد هللا مصري٦
١٩٩٣/٠٥/٠١خدمه اجتماعيةنورهان عمرو مصباح على٧
١٩٩١/٠٤/١٤ليسانس حقوقنورهان عوض عباس عوض٨
١٩٩٠/٠٦/٢٢خدمه اجتماعيةنورهان مجدى ابراهيم امام٩

١٩٩٢/٠٣/١٥ليسانس حقوقنورهان محمد إبراهيم مصطفى١٠
١٩٩٣/١١/٠٩ليسانس حقوقنورهان محمد إسماعيل محمد١١
١٩٩٢/٠٥/١٠حاسبات ومعلوماتنورهان محمد حسن١٢
١٩٩١/٠٩/٢٨ليسانس حقوقنورهان محمد سعد محمد١٣
١٩٩٣/٠١/١٢ليسانس حقوقنورهان محمد على عثمان١٤
١٩٩١/٠٤/٠٤ليسانس حقوقنورهان محمود محمدسليمان١٥
١٩٨٨/٠٢/٠٣زراعةنورهان مصطفي حسين محمد١٦
١٩٩١/٠٧/٢٦ليسانس حقوقنورهان نادر محمد السعيد١٧
١٩٩١/٠٥/٢١حاسبات ومعلوماتنورهان نبيل السيد محمد١٨
١٩٩٢/١١/٠٧السننورهان نجا محمود عبد الفتاح١٩
١٩٩٣/٠٧/١٥ليسانس حقوقنورهان هشام فهمي عبد الحميد٢٠
١٩٩٢/٠٥/٢٤ليسانس حقوقنورهان وحيد عبد الحميد٢١
١٩٩٢/٠٨/٠٢ليسانس حقوقنورهان وهبه محمد مصطفى٢٢
١٩٩٢/٠٧/١٣ليسانس حقوقنورهان يونس عبد الوهاب متولى٢٣
١٩٨٩/٠٩/٢٧ليسانس ادابنورهلن كارم فؤاد٢٤
١٩٩٣/٠٩/٢٠ليسانس ادابنيرة عصام مخلوف٢٥
١٩٨٩/٠١/١٤ليسانس ادابنيرمين محمد عبد الجليل٢٦
١٩٩٣/٠٩/٢٨خدمه اجتماعيةنيره حسين محمود احمد٢٧

صفحة ٤٥١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٨/٠٥/١٥ليسانس حقوقنيره عبد الحميد محمد٢٨
١٩٨٦/١١/٠٤ليسانس حقوقنيره عهدى محمد كريم٢٩
١٩٨٥/١٠/٣٠ليسانس حقوقنيفين حسن حسين حسن محمد٣٠
١٩٨٥/٠٨/٠٦ليسانس حقوقنيفين على إبراهيم محمد٣١
١٩٩١/٠٩/٢٩ليسانس حقوقنيفين مختار محمد عزوز٣٢
١٩٨٨/٠٧/٠٣ليسانس حقوقنيللى سامح محمد نجيب٣٣
١٩٩١/٠٢/١٦خدمه اجتماعيةهاجر احمد ابراهيم لقحه٣٤
١٩٩١/٠٩/٢١حاسبات ومعلوماتهاجر احمد سرور محمد٣٥
١٩٩١/٠٥/٢٦ليسانس حقوقهاجر احمد غريب أبو العال٣٦
١٩٩٠/١٠/١٦ليسانس حقوقهاجر ادريس عبد المجيد حامد٣٧
١٩٩١/٠٧/٢٦ اقتصاد هاجر بدر ابو الحسن٣٨
١٩٩٢/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةهاجر حسين احمد ابو الخير٣٩
١٩٩٣/٠٨/١١خدمه اجتماعيةهاجر حسين حسن احمد٤٠
١٩٩١/٠٦/٢١خدمه اجتماعيةهاجر حلمي محمود٤١

صفحة ٤٥٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٢/٠٣/١٠ليسانس حقوقهاجر حنفي محمد حسين١
١٩٩٢/١١/٢٠زراعةهاجر سيد مسعد مسلم٢
١٩٩١/٠٩/٠٨ليسانس ادابهاجر عادل محمود٣
١٩٨٣/١٠/٠٧ليسانس حقوقهاجر عاشور عبد العظيم٤
١٩٨٨/٠٧/٢٤ليسانس حقوقهاجر عمر محمد متولى٥
١٩٨٥/٠٧/٠٣ليسانس ادابهاجر لؤى طه عبد الحميد٦
١٩٨٤/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةهاجر مبارك محمد منصور٧
١٩٩٢/٠٥/١٠خدمه اجتماعيةهاجر محمد احمد طعيمه٨
١٩٩٣/٠٨/٠٨خدمه اجتماعيةهاجر محمد حامد احمد٩

١٩٨٨/٠٩/٢٩ليسانس حقوقهاجر محمد ربيع عمر١٠
١٩٩٢/٠٨/٢١ليسانس حقوقهاجر محمد زينهم محمد حسن١١
١٩٨٦/١٠/٠١ليسانس حقوقهاجر محمد عبد  الحميد محمد١٢
١٩٨٦/٠١/١٢خدمه اجتماعيةهاجر همام محمد١٣
١٩٩٢/١٢/١٣ليسانس حقوقهاجر وفاء الدين محمود احمد١٤
١٩٨٥/١٢/١٠خدمه اجتماعيةهاجر يوسف على١٥
١٩٩١/٠٧/٠٥ليسانس حقوقهادى محمد سيد عبد العال١٦
١٩٨٩/٠٩/٢٩حاسبات ومعلوماتهادى نبيل على ابراهيم١٧
١٩٨٨/٠٧/٠٨حاسبات ومعلوماتهاشم السيد احمد الهادي١٨
١٩٨٩/٠١/١٥خدمه اجتماعيةهاشم عزت محمد ضرار١٩
١٩٨٥/٠١/٠٨دراسات انسانيةهالة رضا صابر٢٠
١٩٨٦/٠١/١٣ليسانس ادابهالة مصطفى احمد زيد٢١
١٩٨٨/٠٦/٢٥بكالوريوس تجارةهاله احمد السيد الداخلى٢٢
١٩٩٣/٠٩/١٣ليسانس حقوقهاله اشرف محمود حسن٢٣
١٩٩٠/١٠/٢٦ليسانس حقوقهاله حمدينوضاحى على٢٤
١٩٨٤/٠٥/٠٨ليسانس حقوقهاله رمضان عبد العال٢٥
١٩٨٣/٠٦/١٥ليسانس حقوقهاله سعد عبد الغنى محمد٢٦
١٩٨٥/٠٤/١٤ليسانس حقوقهاله سيد محمد على٢٧

صفحة ٤٥٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٥/٠٢/٠٧ليسانس حقوقهاله سيد ياسين إبراهيم٢٨
١٩٩١/٠٩/٢٣ليسانس حقوقهاله شعبان محمد محمد على٢٩
١٩٩٠/٠٥/٠٩السنهاله عابدين احمد حسن٣٠
١٩٨٩/٠١/١٨ليسانس حقوقهاله عبد اللطيف محمد عبد النبي٣١
١٩٨٤/٠٤/٢٢بكالوريوس تجارةهاله عبد هللا ابراهيم سيد٣٢
١٩٩١/١٠/٢٩ليسانس حقوقهانم جمال الدين مصطفى٣٣
١٩٨٥/٠٨/٠٣خدمه اجتماعيةهانم ممدوح محمد٣٤
١٩٨٧/٠٦/٢١ليسانس حقوقهاني احمد على تغيان٣٥
١٩٨٩/١٢/٠٧ليسانس ادابهانى احمد منصور٣٦
١٩٨٦/٠٩/٠٩ليسانس حقوقهاني جالل عثمان احمد٣٧
١٩٨٨/٠٣/٠٧ليسانس حقوقهاني حسن حسن إبراهيم٣٨
١٩٨٧/٠٦/٠١ليسانس حقوقهاني حموده احمد وصفى٣٩
١٩٨٨/٠٣/٢٧ليسانس حقوقهاني زهران محمد جبر عبد الحميد٤٠
١٩٨٦/٠٤/١٠حاسبات ومعلوماتهاني سيد ابراهيم٤١

صفحة ٤٥٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٧/٠١/٠٢خدمه اجتماعيةهانى صالح الديوامونى محمد١
١٩٨٦/٠٨/١٤ليسانس حقوقهاني صموئيل منصور يوسف٢
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقهاني عبد الحميد محمد بيومي٣
١٩٨٦/٠٩/٠٧ليسانس حقوقهاني عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن٤
١٩٨٥/٠٩/١٣حاسبات ومعلوماتهانى عبد الرحمن سليمان٥
١٩٨٥/١٢/١٥ليسانس حقوقهاني عبد الظاهر محمد سيد٦
١٩٩٢/٠٣/١٦حاسبات ومعلوماتهانى عصام ابراهيم٧
١٩٨٧/٠٦/١٢ليسانس حقوقهاني محمد احمد محمد٨
١٩٨٤/٠٣/٢٨ليسانس ادابهانى محمد محمد حسن٩

١٩٨٨/٠٤/٠٥حاسبات ومعلوماتهانى محمد نجيب احمد١٠
١٩٩١/٠٦/١٧حاسبات ومعلوماتهانى هشام على١١
١٩٨٦/١٠/١٨ليسانس حقوقهايدى سالم عزب إبراهيم١٢
١٩٨٧/٠٧/٢١ليسانس حقوقهايدى عادل على عباس١٣
١٩٨٩/١١/٢٨السنهبة هللا جمال محمد١٤
١٩٨٣/٠٥/٠٦السنهبة هللا عبد السيد عبد المجيد١٥
١٩٩١/٠٨/١٨خدمه اجتماعيةهبة هللا مجدى محمد١٦
١٩٨٨/١٢/١٢نظم معلوماتهبة هللا مجدى محمد١٧
١٩٨٦/٠٦/١٧حاسبات ومعلوماتهبة عادل سيد١٨
١٩٨٦/٠٧/١٠حاسبات ومعلوماتهبة عطية مخلوف رشوان١٩
١٩٨٣/٠٦/١٨حاسبات ومعلوماتهبة مجدي علي محمد٢٠
١٩٨٩/٠٦/١٣حاسبات ومعلوماتهبة محمد محمود محمود٢١
١٩٩٢/٠٢/٠٤ليسانس حقوقهبه إبراهيم محمد أبو كريشة٢٢
١٩٩٢/٠٧/٢٧ليسانس حقوقهبه إسماعيل فتحي عبد السالم٢٣
١٩٨٣/٠٧/٠٩ليسانس حقوقهبه أنور احمد عبد الفتاح هندى٢٤
١٩٨٨/١٠/٠١ليسانس ادابهبه ابو سريع محمود اسماعيل٢٥
١٩٩١/٠٧/١٢ليسانس حقوقهبه احمد أنور حسن٢٦
١٩٩٢/٠٦/١٥ليسانس حقوقهبه احمد طه فتح هللا٢٧

صفحة ٤٥٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/٠٢/١٤خدمه اجتماعيةهبه احمد عرفات٢٨
١٩٩١/٠١/٢٣ليسانس ادابهبه اسماعيل محمد احمد٢٩
١٩٨٧/٠٤/٢١ليسانس ادابهبه السيد ابراهيم حسانين٣٠
١٩٨٣/٠٣/٠٣خدمه اجتماعيةهبه السيد توفيق٣١
١٩٩٢/٠٨/٢٤ليسانس حقوقهبه هللا حافظ عبد الكريم حافظ٣٢
١٩٩٢/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةهبه هللا حسن ابراهيم عبد القادر٣٣
١٩٨٤/٠٦/٠٢ليسانس حقوقهبه هللا رمضان السيد٣٤
١٩٨٩/١١/٢٥ليسانس حقوقهبه هللا سامي مصطفى زكى٣٥
١٩٩١/٠٨/٠٢ليسانس حقوقهبه هللا سيد سالمه السيد٣٦
١٩٨٨/٠٨/٠٥ليسانس حقوقهبه هللا عرفه عبد العليم محمد٣٧
١٩٨٥/٠١/١٥خدمه اجتماعيةهبه انور شعبان على٣٨
١٩٩٠/٠٤/١٠ليسانس ادابهبه بدوى عبد الرؤوف بدى٣٩
١٩٨٧/٠٩/٣٠ليسانس حقوقهبه جمال عبد القادرعثمان٤٠
١٩٩٠/١٢/٠١ليسانس حقوقهبه جمال عبد المهيمن٤١

صفحة ٤٥٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٩٠/٠٨/٠١ليسانس حقوقهبه جمال محمد عطية١
١٩٨٨/٠١/٢٦بكالوريوس تجارةهبه حسين ابراهيم حسان٢
١٩٨٥/٠٧/٢٠ليسانس حقوقهبه حسين محسب٣
١٩٨٥/٠٧/١٧ليسانس ادابهبه حمدى ابراهيم سليمان٤
١٩٩٢/١٢/٠٢ليسانس حقوقهبه حمدي عثمان محمود٥
١٩٩٢/١٢/٠٢ليسانس حقوقهبه حمدي عثمان محمود٦
١٩٩١/٠١/٢٦ليسانس حقوقهبه ربيع موسى على حموده٧
١٩٨٩/٠٨/٢٨ليسانس حقوقهبه سعيد سالم أبو زيد٨
١٩٨٥/٠٣/٢٠خدمه اجتماعيةهبه سعيد صابر محمد٩

١٩٨٧/٠٥/٢١خدمه اجتماعيةهبه سعيد عبد اللطيف محمود١٠
١٩٨٧/٠٤/٢٤خدمه اجتماعيةهبه سمير محمد أنور صبحي١١
١٩٨٣/٠٧/٠١ليسانس ادابهبه سمير يوسف حسن١٢
١٩٨٩/٠٣/٠٣خدمه اجتماعيةهبه شفيق احمد محمد عماره١٣
١٩٨٩/٠٩/٢٢ليسانس ادابهبه صابر السيد عواد١٤
١٩٩٣/٠١/٠٣ليسانس حقوقهبه صابر على الجيوشى١٥
١٩٨٣/٠٨/٣٠ليسانس حقوقهبه عبد الباسط محمد القعقاعى يوسف١٦
١٩٨٣/٠٩/٠٥خدمه اجتماعيةهبه عبد الشافي على محمد١٧
١٩٨٩/٠٩/٣٠ليسانس حقوقهبه عبد الكريم فرج البيومى١٨
١٩٨٣/٠٦/٢٠ليسانس حقوقهبه عبد اللطيف هريدى محمد١٩
١٩٨٩/٠٨/٠٤ليسانس حقوقهبه عبد هللا احمد عبد العال٢٠
١٩٨٤/٠٤/٠١دراسات انسانيةهبه عبد هللا اسماعيل٢١
١٩٨٣/٠٨/١٧ليسانس حقوقهبه عبد النبي محمد ضوى٢٢
١٩٨٤/١٠/٢١السنهبه عصام محمد محمد رزق٢٣
١٩٩٠/٠٢/٢٨ليسانس ادابهبه عالء الدين عبد الرحمن٢٤
١٩٩٠/١٢/٢٥ليسانس حقوقهبه عمر عبد العزيز حافظ٢٥
١٩٩١/١٢/٠٤خدمه اجتماعيةهبه فتحى سالم شحاته٢٦
١٩٨٤/٠٦/٠٢ليسانس حقوقهبه فوزي محمد عبد النبي٢٧

صفحة ٤٥٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٦/٠٨/٣١خدمه اجتماعيةهبه كرم على حجاب٢٨
١٩٩٣/٠١/٠١ليسانس ادابهبه مجدى السيد احمد٢٩
١٩٩٠/٠٩/٠١ليسانس حقوقهبه مجدي فهمي عبد العزيز٣٠
١٩٩٣/٠٣/١٤ليسانس حقوقهبه محسن عبد العزيز السيد٣١
١٩٨٤/٠١/٠٧خدمه اجتماعيةهبه محمد احمد عيسوى٣٢
١٩٨٤/١٢/٠٣خدمه اجتماعيةهبه محمد حسن محمد عبد البارى٣٣
١٩٩١/٠١/١٠ليسانس حقوقهبه محمد حسين عمار٣٤
١٩٨٧/٠٦/٢٧ليسانس حقوقهبه محمد رجب محمود سليمان٣٥
١٩٨٦/٠١/٢٦ليسانس حقوقهبه محمد سيد احمد عبد الوهاب٣٦
١٩٩٠/٠٨/٠١ليسانس حقوقهبه محمد عبد العال إبراهيم٣٧
١٩٨٥/٠٧/١٤ليسانس حقوقهبه محمد مرسى إبراهيم٣٨
١٩٨٩/٠١/٢١حاسبات ومعلوماتهبه محمود سيد محمود٣٩
١٩٨٥/١١/٢٦ليسانس حقوقهبه محمود على احمد٤٠
١٩٩٢/١٢/١٨ليسانس حقوقهبه مدحت عبد المجيد حافظ٤١

صفحة ٤٥٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٦/٠٣/٢٦خدمه اجتماعيةهبه مصطفى ابراهيم مصطفى١
١٩٨٨/٠٢/٢٤خدمه اجتماعيةهبه مصطفى احمد محمود٢
١٩٨٩/٠٦/٠٨خدمه اجتماعيةهبه مصطفى حسن احمد٣
١٩٩٢/٠٤/١٤ليسانس حقوقهبه مصطفى محمد على٤
١٩٨٣/٠٦/١٥ليسانس حقوقهبه ناجى محمد احمد٥
١٩٩٠/١١/١٢ليسانس حقوقهبه هانى سعد محمد٦
١٩٩٠/١١/٢٠ليسانس حقوقهبه ياسين محمد على٧
١٩٨٣/٠٧/٠٣خدمه اجتماعيةهبه يوسف احمد خطاب٨
١٩٨٥/٠٧/٢٨خدمه اجتماعيةهبه يوسف فهيم صالح٩

١٩٩٢/٠٤/٠٩ليسانس حقوقهدى احمد عبد الناصر١٠
١٩٨٩/١٢/٢١ليسانس حقوقهدى الحسين صبحى محمد حنفي١١
١٩٨٦/٠٢/٢٢ليسانس حقوقهدى الحفنى حسن الحفنى١٢
١٩٩٣/٠٦/٠٥بكالوريوس تجارةهدى السيد احمد السيد١٣
١٩٨٨/٠٧/١٣ليسانس حقوقهدى سعيد أبو الحسن سعيد١٤
١٩٨٦/٠٩/٠٤خدمه اجتماعيةهدى عبد السميع عبد السالم١٥
١٩٩٠/٠٣/٣١ليسانس حقوقهدى عبد هللا على مصطفى١٦
١٩٩٢/٠٩/٢١ليسانس حقوقهدى على ادريس على جمعه١٧
١٩٩٠/٠٩/٢٧ليسانس حقوقهدى عمر عبد الرحيم عبد اللطيف١٨
١٩٩٢/١٠/٠٧ليسانس حقوقهدى لطفي محمد عبد هللا١٩
١٩٩١/٠٩/٢٧ليسانس حقوقهدى مجدي فتحي عبد الجواد٢٠
١٩٨٢/١٢/٢٧ليسانس حقوقهدى محمد سليمان محسب٢١
١٩٨٥/٠٦/١٥ليسانس حقوقهدى محمد عبد الوهاب عبد الحليم٢٢
١٩٨٩/١١/١٠خدمه اجتماعيةهدى محمد محمد محمد مسلم٢٣
١٩٩٢/٠٨/٢٩ليسانس ادابهدى محمد محمد محمود٢٤
١٩٩٠/٠٤/٢٧ليسانس حقوقهدى محمد محمود محمد الجندي٢٥
١٩٩٢/٠٢/٢٣ليسانس حقوقهدير أسامه عبد الحكيم٢٦
١٩٩٣/٠٢/٠٣بكالوريوس تجارةهدير ابراهيم ابو الفتوح موسى٢٧

صفحة ٤٥٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٣/٠٦/٢٧زراعةهدير احمد ابراهيم٢٨
١٩٨٥/٠٧/١٩ليسانس حقوقهدير احمد احمد الرفاعى٢٩
١٩٩١/٠٦/٠١ليسانس حقوقهدير احمد مصطفى محمد٣٠
١٩٩٣/٠٥/٠٣ليسانس حقوقهدير الجيوشى على شحاته٣١
١٩٩١/٠٨/٠٢ليسانس حقوقهدير جمال مرسى أبو العال٣٢
١٩٩١/٠٣/٢٢ليسانس حقوقهدير حمدي فوزي السيد٣٣
١٩٩٢/٠٧/٣٠ليسانس حقوقهدير زهران محمد الشاطر٣٤
١٩٩٠/٠٩/٠٦بكالوريوس تجارةهدير سامى احمد السيد٣٥
١٩٩٢/١١/٠٣السنهدير سامى السيد عبد المنعم٣٦
١٩٩٣/٠٤/٢٥بكالوريوس تجارةهدير سيد احمد محمد٣٧
١٩٩٢/٠٧/٢٨ليسانس حقوقهدير سيد فرغلى السيد٣٨
١٩٩٣/١١/٠٨ليسانس حقوقهدير سيد مصطفى حسين٣٩
١٩٩٠/١٠/١٨زراعةهدير عبد الحميد احمد عبدالحميد٤٠
١٩٩٣/٠١/١٥ليسانس ادابهدير عبدهللا سيد محمد٤١

صفحة ٤٦٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٠/٠٩/٣٠ليسانس حقوقهدير كرم رفعت محمد محمد١
١٩٩٠/٠٧/١٦ليسانس ادابهدير ماجد فؤاد٢
١٩٩١/٠٢/٠١ليسانس حقوقهدير محمد احمد عبد الفتاح٣
١٩٩٣/٠٦/٢٥ليسانس حقوقهدير محمد سعد محمد إبراهيم٤
١٩٩١/١٢/١٢خدمه اجتماعيةهدير محمد عبد هللا محمد٥
١٩٨٦/٠٣/١٨خدمه اجتماعيةهدير محمد مجدى ابراهيم٦
١٩٩٣/٠٣/٠٧ليسانس حقوقهدير محمد محمد محمد٧
١٩٨٨/١٠/٠١ليسانس حقوقهدير محمود طه محمد٨
١٩٨٩/٠٥/٢٦ليسانس ادابهدير مرسى محمد مرسى٩

١٩٩٠/٠٩/١٤ليسانس حقوقهدير مصطفى السيد هيبه١٠
١٩٩٠/٠٥/٠٤ليسانس حقوقهدير نصر محروس عبد الهادي١١
١٩٩٠/١١/١٣ليسانس حقوقهدير هاني عز الدين عبد الحميد١٢
١٩٨٨/٠٥/٢٦السنهدير يحيى زكريا محمد١٣
١٩٩١/٠٧/١٣ليسانس حقوقهديرعاطف عبد الحميد محمد١٤
١٩٩٠/٠٩/٢٤ليسانس ادابهديل عادل نور الدين١٥
١٩٩٣/٠٣/١٨ليسانس ادابهديل فريداحمد اسماعيل١٦
١٩٩١/٠٥/١٢ليسانس حقوقهشام احمد حسن احمد١٧
١٩٩١/٠٥/١٥ليسانس حقوقهشام احمد محمد حسن١٨
١٩٩٠/٠٢/١١بكالوريوس تجارةهشام اشرف احمداحمد١٩
١٩٨٦/٠٨/٢٦حاسبات ومعلوماتهشام السيد احمد عبدالباقي٢٠
١٩٩٠/١١/١٦ليسانس حقوقهشام جالل احمد محمد٢١
١٩٨٨/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةهشام حمدى صالح عبد الجواد٢٢
١٩٩٢/٠٤/٠٤ليسانس حقوقهشام خالد جمال الدين على٢٣
١٩٩٢/٠٥/٠٥ليسانس حقوقهشام خالد محمد احمد٢٤
١٩٨٨/١٠/٠٩حاسبات ومعلوماتهشام خلف هللا محمد٢٥
١٩٨٦/٠٤/٠٤نظم معلوماتهشام خلف بحر ابو زيد٢٦
١٩٨٨/٠٥/٠١بكالوريوس تجارةهشام رسالن هشام عبد الحميد٢٧

صفحة ٤٦١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٦/٠٤/٠١حاسبات ومعلوماتهشام سعد على محمد٢٨
١٩٩٠/٠١/٠١ليسانس حقوقهشام سعيد بيومي حسن٢٩
١٩٩٢/٠٢/١٦خدمه اجتماعيةهشام سيد محمد٣٠
١٩٩٠/٠٢/١٥ليسانس حقوقهشام شعبان عبد العظيم محمد٣١
١٩٩٢/٠٧/١٠حاسبات ومعلوماتهشام طارق رمضان٣٢
١٩٩١/٠٩/٠٢ليسانس حقوقهشام عادل عبد الظاهر محمد٣٣
١٩٨٨/١١/٠٧خدمه اجتماعيةهشام عاطف السيد توفيق٣٤
١٩٩٢/١٢/٢٩ليسانس حقوقهشام عاطف عبد المقصود٣٥
١٩٨٤/٠١/٠١خدمه اجتماعيةهشام عبد الرازق محمد٣٦
١٩٨٦/٠٦/٠١خدمه اجتماعيةهشام عبد الراضى عوض٣٧
١٩٨٩/٠٨/١٣ليسانس حقوقهشام عبد الناصر عبد الكريم محمد٣٨
١٩٩١/٠٣/٠٧حاسبات ومعلوماتهشام عصمت بدر الدين٣٩
١٩٨٣/٠٩/٢٦حاسبات ومعلوماتهشام علي ماهر حسين٤٠
١٩٨٨/٠٧/٠١ليسانس حقوقهشام فتحي حسن حسنى٤١

صفحة ٤٦٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩١/٠٨/٠٣حاسبات ومعلوماتهشام فتحي مختار١
١٩٨٦/١٠/٢٤حاسبات ومعلوماتهشام فريد نور الدين٢
١٩٨٤/٠٨/٠٤خدمه اجتماعيةهشام محمد احمد احمد٣
١٩٩٢/٠٤/٠٦ليسانس حقوقهشام محمد بدر محمد احمد٤
١٩٨٥/٠٥/٢١ليسانس حقوقهشام محمد سعيد حسين٥
١٩٨٤/٠٨/١١ليسانس حقوقهشام محمد محمود أبو السعود٦
١٩٨٦/١١/٠٤ليسانس حقوقهشام محمد محمود حسن سليمان٧
١٩٩١/٠٨/٠٣ليسانس حقوقهشام محمد محمود نصر حسن٨
١٩٨٣/٠٤/١١زراعةهشام محمود عبدالحميد سالمة٩

١٩٨٦/٠١/٢٥حاسبات ومعلوماتهشام محمود فتحى١٠
١٩٨٤/٠٢/٠٦ليسانس حقوقهشام مصطفى احمد مصطفى١١
١٩٩٠/١٠/٣١ليسانس حقوقهشام مصطفى حسانين حسانين١٢
١٩٩٢/٠٧/١٧ليسانس حقوقهلن جرجس نصرى جيد١٣
١٩٩٢/٠٣/٠٣حاسبات ومعلوماتهمت اسماعيل اسماعيل١٤
١٩٨٨/٠٤/٠١ليسانس حقوقهمت محمد الغريب عطيه١٥
١٩٨٩/٠٨/٠١خدمه اجتماعيةهنا محسن إبراهيم االحول١٦
١٩٨٩/٠٣/١١ليسانس حقوقهناء احمد على تغيان١٧
١٩٨٦/٠٢/٢٢ليسانس حقوقهناء سامي عبد البارى١٨
١٩٩١/٠١/٠٦ليسانس حقوقهناء صالح شعراوى سليمان١٩
١٩٨٤/١٠/٠١ليسانس حقوقهناء عطيفى حسانين يوسف٢٠
١٩٨٦/٠٢/٢٥ليسانس حقوقهنادى عوضين عبد الرحمن٢١
١٩٨٥/٠٩/٠٩خدمه اجتماعيةهند إبراهيم على إبراهيم٢٢
١٩٨٦/٠١/٠١ليسانس حقوقهند إبراهيم كمال راضى٢٣
١٩٩١/٠١/٠٣حاسبات ومعلوماتهند امين عيد٢٤
١٩٩٢/١٠/١٤ليسانس حقوقهند بدر محمد سعيد٢٥
١٩٨٧/١٠/٣١ليسانس ادابهند جمال الدين محمود٢٦
١٩٨٣/١٢/٢٩ليسانس حقوقهند حسن محمود حسن٢٧

صفحة ٤٦٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٨٨/١١/١٣ليسانس حقوقهند زين العابدين عباس٢٨
١٩٩٠/٠٧/٢٣بكالوريوس تجارةهند سامى امين صالح٢٩
١٩٩٢/٠٣/١٦خدمه اجتماعيةهند سمير كمال صديق٣٠
١٩٨٧/٠٦/٢٥خدمه اجتماعيةهند سيد محمد على٣١
١٩٩٣/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةهند شحاته محمود على٣٢
١٩٨٦/١٢/١٥ليسانس حقوقهند عادل عبد المنعم عطا هللا٣٣
١٩٩١/٠٥/١٤ليسانس حقوقهند عبد الجليل عبد الحميد دسوقي٣٤
١٩٩٢/٠٧/٢٠ليسانس حقوقهند عبد الراضي محمد محمود٣٥
١٩٨٩/٠٦/٢٥ليسانس حقوقهند عبد الفتاح السيد إسماعيل٣٦
١٩٨٨/٠٥/٠١السنهند عبد الناصر محمد عبد هللا٣٧

صفحة ٤٦٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٨/٠١/٢٧السنهند عمر عبد الخالق١
١٩٩٣/٠٧/١٧ليسانس حقوقهند فايز جابر كيشار٢
١٩٨٩/٠٤/٢٠بكالوريوس تجارةهند ماهر محمد عبد العال٣
١٩٩١/٠٧/٢١خدمه اجتماعيةهند مبروك عبد الفتاح السيد٤
١٩٩١/٠٦/٠٣بكالوريوس تجارةهند محمد احمد عفيفى٥
١٩٩٠/٠٨/١٤ليسانس حقوقهند محمد رضا احمد مختار٦
١٩٩٢/٠٤/٠٥ليسانس حقوقهند محمود صبري محمد أبو زيد٧
١٩٨٥/٠٥/٠١خدمه اجتماعيةهند محمود محمد محمود٨
١٩٨٥/٠٨/١٣بكالوريوس تجارةهند مصطفى حسين حسين٩

١٩٩٢/٠٨/٢٤ليسانس حقوقهند نور الدين مصطفى كمال١٠
١٩٨٩/١١/٠١ليسانس حقوقهند يحيى حسن عرفه١١
١٩٨٤/٠٦/١٦ليسانس حقوقهويدا جمال محمد عبد اللطيف١٢
١٩٩٠/٠٧/٢٥ليسانس حقوقهيام احمد عمر شلبي١٣
١٩٩٠/٠٧/٠٤بكالوريوس تجارةهيام صابر محمد فرج١٤
١٩٩٣/٠٩/٠١حاسبات ومعلوماتهيام عبد الباسط محمود رزق١٥
١٩٩٣/٠٦/١٥زراعةهيام مصطفي حربي مصطفي١٦
١٩٨٨/١١/٢٦ليسانس حقوقهيثم اسامه عبد الحليم عبد العظيم١٧
١٩٨٤/٠٦/٠٥خدمه اجتماعيةهيثم الحسين بدر احمد١٨
١٩٨٥/٠٩/٠١ليسانس حقوقهيثم جمال عبد العظيم عمر١٩
١٩٨٥/٠٥/١٠نظم معلوماتهيثم حسن احمد سليمان٢٠
١٩٨٧/١٠/١٢خدمه اجتماعيةهيثم حسين احمد محمد٢١
١٩٨٩/٠١/٠١ليسانس حقوقهيثم حلمي إبراهيم محمد٢٢
١٩٨٦/٠٦/١٠نظم معلوماتهيثم حنفى عبد المنعم٢٣
١٩٨٤/٠١/٢٧حاسبات ومعلوماتهيثم سعد قمصان٢٤
١٩٨٧/١٢/٢١بكالوريوس تجارةهيثم سيد محمد عامر٢٥
١٩٨٩/١٠/٢٤ليسانس حقوقهيثم شحاته عبد الحميد على الغزالي٢٦
١٩٩١/١١/٠٧ليسانس حقوقهيثم عز عبد الجواد محمد٢٧

صفحة ٤٦٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة االولى
يوم

١٩٨٩/٠٧/٠٣حاسبات ومعلوماتهيثم عمرو عبدالباقي٢٨
١٩٨٦/٠٩/٢١خدمه اجتماعيةهيثم محمد احمد جامع٢٩
١٩٨٣/٠٣/٠٣ليسانس حقوقهيثم محمد عبد السالم عيسى٣٠
١٩٨٣/٠٤/١٥ليسانس حقوقهيثم محمد مصطفى درويش٣١
١٩٨٤/١٢/٢١خدمه اجتماعيةهيثم محمد نور الدين٣٢
١٩٩١/٠٦/١٥ليسانس حقوقهيلينا خليل زكى فريد٣٣
١٩٨٧/٠٥/٠٩ليسانس ادابهيلينا سمير مسعد غطاس٣٤
١٩٨٨/٠٨/١٠ليسانس حقوقوئام محمد سيد احمد محمد٣٥
١٩٨٤/٠٨/١٣حاسبات ومعلوماتوائل احمد محمد٣٦
١٩٨٨/١٠/١٥خدمه اجتماعيةوائل احمد محمد عفيفي٣٧
١٩٨٧/٠٧/٠٧ليسانس حقوقوائل اشرف مرسى عبد الجواد٣٨
١٩٨٤/٠٧/٢٠حاسبات ومعلوماتوائل جابر عبدالغفار٣٩
١٩٨٣/٠٨/٠٦حاسبات ومعلوماتوائل صالح محمد الهادى٤٠
١٩٩١/٠٨/٠٥بكالوريوس تجارةوائل طارق كامل حسين٤١

صفحة ٤٦٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٤/٠٨/٢١خدمه اجتماعيةوائل عادل على عبد العال١
١٩٨٤/٠٣/٠٨ليسانس حقوقوائل عبد الجواد سلطان٢
١٩٨٤/٠٥/٠٤بكالوريوس تجارةوائل عماد ابراهيم محمد٣
١٩٨٩/١٢/٢٥خدمه اجتماعيةوائل عماد صدقى عبد المالك٤
١٩٨٧/١٢/٠٥ليسانس حقوقوائل لبيب السعيد احمد٥
١٩٨٤/٠٢/٠٤حاسبات ومعلوماتوائل محمد عبده درويش٦
١٩٨٧/٠٦/٣٠ليسانس حقوقوائل محمد محمود احمد٧
١٩٨٦/٠٤/٠٣بكالوريوس تجارةوائل نبيل محمد حسن٨
١٩٨٣/١٠/١٩ليسانس حقوقوجدى إسماعيل سيد غباش٩

١٩٨٤/٠١/٠١ليسانس ادابوجدى زين العابدين عبد المقصود١٠
١٩٩٠/٠٢/٢٠ليسانس حقوقوجدي مرعى محمد خلف هللا١١
١٩٩٠/٠١/٢٨ليسانس ادابوحيد حجازى متقال١٢
١٩٨٩/١٠/٠١ليسانس حقوقوحيد محمد هيبه محمد١٣
١٩٩٣/٠١/٢٣نظم معلوماتوسام حمدى غريب ابراهيم١٤
١٩٩١/٠٣/٣٠ليسانس ادابوسام سعيد محمد البكرى١٥
١٩٨٦/٠٦/١٥خدمه اجتماعيةوسام عصام محمد١٦
١٩٨٨/٠٨/٠١ليسانس حقوقوسام عصمت محمد محمد غنيم١٧
١٩٨٧/٠١/٣١ليسانس حقوقوسام فتحى عبد الحى ابراهيم١٨
١٩٩١/١٠/٠١بكالوريوس تجارةوسام ممدوح حسين يوسف١٩
١٩٩٤/٠١/٢١ليسانس حقوقوسام ممدوح محمد مختار سعيد٢٠
١٩٩٠/١٢/٢٤السنوسام يحيى عبد العزيز بركات٢١
١٩٨٩/٠١/٠١حاسبات ومعلوماتوصال منصور احمد٢٢
١٩٨٨/١١/٠٤بكالوريوس تجارةوفاء بيرسى مدنى حسن٢٣
١٩٩٣/٠١/٠١ليسانس حقوقوفاء حسن بدر على٢٤
١٩٨٧/٠٣/٠٥ليسانس ادابوفاء عبد الحميد احمد٢٥
١٩٨٥/٠٨/٢٧ليسانس حقوقوفاء عبد الحميد عبد الحميد مصطفى٢٦
١٩٨٦/١١/٢٥ليسانس حقوقوفاء عبد هللا عبده السيد عبد الحق٢٧

صفحة ٤٦٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

١٩٨٧/٠٣/٠٤ليسانس حقوقوفاء كمال طه محمد قنديل٢٨
١٩٨٤/٠٨/٢٣حاسبات ومعلوماتوفقي فتحي دسوقي٢٩
١٩٩١/٠٧/٠٢خدمه اجتماعيةوالء ابراهيم رزق٣٠
١٩٨٣/٠٣/٢٨ليسانس حقوقوالء احمد عبد الفتاح على٣١
١٩٩٠/٠٤/١٠خدمه اجتماعيةوالء السيد فتحى احمد٣٢
١٩٨٥/١٠/١٨ليسانس ادابوالء جمال محمد٣٣
١٩٨٣/٠٨/٠١ليسانس ادابوالء حسن ابراهيم حسن٣٤
١٩٩٠/٠٨/١١ليسانس حقوقوالء حسن حسن سالمه٣٥
١٩٨٧/٠٢/٠٩خدمه اجتماعيةوالء حمدتو محمد عطا هللا٣٦
١٩٩٢/٠٢/١٣خدمه اجتماعيةوالء رفعت محمود٣٧
١٩٨٦/٠٤/٢٢ليسانس حقوقوالء سعد احمد حسن٣٨
١٩٩٣/٠٥/١٢ليسانس حقوقوالء سعد نصر محمد٣٩
١٩٩٣/٠٩/٢٥ليسانس حقوقوالء سيد حسين محمد٤٠
١٩٩١/٠٨/٠٧ليسانس حقوقوالء سيد على جابر سيد٤١

صفحة ٤٦٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٩٣/٠١/٠٥خدمه اجتماعيةوالء سيد محمد احمد١
١٩٨٩/٠٣/١١ليسانس حقوقوالء صبري محمد حسين٢
١٩٨٦/١٢/١٦خدمه اجتماعيةوالء طلعت عبد الغفار حجازي٣
١٩٨٧/٠٧/١٢بكالوريوس تجارةوالء عبد الحميد شوقى عبد العزيز٤
١٩٩٠/٠٩/١٥ليسانس ادابوالء عبد الرحمن محمد الجندى٥
١٩٨٤/١١/٢٢خدمه اجتماعيةوالء عبد الغنى محمد ابراهيم٦
١٩٨٨/٠٩/١٠ليسانس حقوقوالء عبد المعطى عبد العزيز٧
١٩٨٤/٠٢/٠١خدمه اجتماعيةوالء فتحى السيد الفرماوى٨
١٩٩٣/١٠/١١ليسانس ادابوالء فريد ابراهيم عبد الرحيم٩

١٩٨٥/٠١/١١بكالوريوس تجارةوالء محمد احمد على بكرى١٠
١٩٨٧/٠٦/٠٤ليسانس حقوقوالء محمد خليل محمد خليل١١
١٩٨٧/١٢/٠٧ليسانس حقوقوالء محمد محمود سليم١٢
١٩٩١/٠٥/٠٦ليسانس حقوقوالء منصور حسن حسين١٣
١٩٨٨/٠٩/٣٠ليسانس حقوقوالء ناصر حامد محمد١٤
١٩٩٢/١٢/٠٣ليسانس حقوقوالء نهرو مصطفى همام١٥
١٩٨٨/٠٩/٢٢خدمه اجتماعيةوالء يوسف عليوه محمد١٦
١٩٩٠/٠٤/٠١ليسانس حقوقوليد أبو الفتوح سليمان محمد١٧
١٩٨٣/٠٧/٢٦حاسبات ومعلوماتوليد احمد علي قنديل١٨
١٩٩١/٠٦/٢١ليسانس حقوقوليد جمال محمد سيد١٩
١٩٨٤/٠١/٠١ليسانس حقوقوليد حسن إبراهيم عبد السالم٢٠
١٩٨٥/٠٢/١٠خدمه اجتماعيةوليد حسن احمد حسن٢١
١٩٩١/١١/١٧ليسانس حقوقوليد خالد منير عبد الحميد٢٢
١٩٨٤/٠٦/٢١حاسبات ومعلوماتوليد زكي فوزي٢٣
١٩٨٩/٠٩/١٦حاسبات ومعلوماتوليد سعيد محمد٢٤
١٩٨٥/٠٨/١٩ليسانس ادابوليد سيد احمد حماد٢٥
١٩٨٧/٠١/٠١ليسانس حقوقوليد شعبان مهدى عطية٢٦
١٩٨٩/٠٧/٢٥ليسانس حقوقوليد صالح على محمد٢٧

صفحة ٤٦٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

١٩٨٦/٠٢/١٠بكالوريوس تجارةوليد عادل مصطفى محمد٢٨
١٩٩٢/١٢/١٦ليسانس حقوقوليد عصام عبد الصمد٢٩
١٩٨٥/٠٣/٠٣ليسانس حقوقوليد فتحي عبد العظيم محمد٣٠
١٩٨٤/٠٤/١٥زراعةوليد فتحي عبدهللا السيد٣١
١٩٩٢/٠٩/٢٦بكالوريوس تجارةوليد فوزى محمد احمد٣٢
١٩٨٤/٠١/٢٨خدمه اجتماعيةوليد مجدى عبد الحميد٣٣
١٩٨٨/٠٣/٢٢ليسانس حقوقوليد محمد حافظ مصطفى٣٤
١٩٨٩/٠٩/٢٠ليسانس حقوقوليد محمد على احمد٣٥
١٩٩١/١١/١٨خدمه اجتماعيةوليد محمد مجدي فوزي٣٦
١٩٨٥/١٠/٠٦بكالوريوس تجارةوليد محمود محمد بيومى٣٧
١٩٨٧/٠٤/٢٨ليسانس حقوقوليد محي الدين محمد حسين٣٨
١٩٨٩/٠١/٠١نظم معلوماتوليد مراد شاكر عبد الغفار٣٩
١٩٨٨/٠٦/٢٢ليسانس حقوقوليد مرزوق إسماعيل مبروك٤٠
١٩٨٨/٠٢/٠١حاسبات ومعلوماتوليد معوض على رزق٤١

صفحة ٤٧٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٩٠/١٠/٠٧ليسانس حقوقوليد نصر احمد سلطان١
١٩٩١/١٢/٠٥ليسانس حقوقوليد هاني كمال الدين عبد الفتاح٢
١٩٩٢/٠٣/٣١ليسانس ادابوهيبة حمدان بشير احمد٣
١٩٩٢/٠٩/٠٨ليسانس حقوقيارا إيهاب محمد عيسى٤
١٩٩٣/٠٤/١٠ليسانس حقوقيارا احمد احمد حسن٥
١٩٩٢/١٠/١٥خدمه اجتماعيةيارا حاتم فؤاد٦
١٩٩٢/١٢/١٠ليسانس حقوقيارا حسن عبد الرازق مرسى٧
١٩٨٥/٠١/٢٦ليسانس حقوقيارا عادل سليمان احمد٨
١٩٩٢/٠٩/١٥السنياره فؤاد يوسف موسى٩

١٩٩١/٠٩/٢٧ليسانس حقوقياره فريد محمد عبد العليم١٠
١٩٨٨/٠٢/٢٧ليسانس حقوقياسر أمين يوسف احمد١١
١٩٨٥/٠٢/١٤خدمه اجتماعيةياسر ابو الخير محمد البحراوى١٢
١٩٨٦/١١/٢٨ليسانس حقوقياسر احمد هاشم محمد١٣
١٩٩١/٠٦/١٣ليسانس حقوقياسر راشد عبد الخالق١٤
١٩٨٧/٠٤/١٣ليسانس حقوقياسر سيد عبد المتجلى عبد الرحيم١٥
١٩٨٦/٠٨/١٥ليسانس حقوقياسر صبحي محمد السيد١٦
١٩٩٢/١٠/٠١حاسبات ومعلوماتياسر عبد العزيز محمد١٧
١٩٩٣/٠٨/٢٤ليسانس حقوقياسر عبد الفتاح عبد الصمد١٨
١٩٨٩/٠٢/٠٦حاسبات ومعلوماتياسر عبد القوى محمد محمد١٩
١٩٨٧/١٢/١٩ليسانس حقوقياسر عطوه السيد عطوه٢٠
١٩٨٣/٠٩/٢٢ليسانس حقوقياسر محمد سعد الدين مهران٢١
١٩٩١/٠٣/٢١زراعةياسر مصطفي عبدالمعز٢٢
١٩٨٨/١٢/٠٥بكالوريوس تجارةياسمين احمد السيد مسلم٢٣
١٩٨٦/٠٧/٢٨حاسبات ومعلوماتياسمين احمد مصطفى٢٤
١٩٩١/٠٥/١٥بكالوريوس تجارةياسمين اسامه مصطفى٢٥
١٩٨٤/١١/٢٤خدمه اجتماعيةياسمين السيد يوسف٢٦
١٩٩٠/٠٤/١٩بكالوريوس تجارةياسمين امير عبد المنعم٢٧

صفحة ٤٧١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

١٩٨٨/١١/٢٢ليسانس ادابياسمين انيس صالح محمود٢٨
١٩٨٨/٠٩/١٩حاسبات ومعلوماتياسمين بازيل٢٩
١٩٨٨/٠١/٠١ليسانس حقوقياسمين جمال احمد طه٣٠
١٩٨٩/٠١/١٠حاسبات ومعلوماتياسمين جمال حسن٣١
١٩٩٢/١٠/٠٨ليسانس حقوقياسمين جمال محمد مجاهد٣٢
١٩٨٥/٠١/٠١السنياسمين حسن السيد مصطفى٣٣
١٩٩٣/٠١/٠١ليسانس حقوقياسمين حسن صالح يوسف٣٤
١٩٩٢/١٠/٠١ليسانس حقوقياسمين حسنى جاد الرب محمد٣٥
١٩٩٠/٠٩/٢٥ليسانس حقوقياسمين حمدي على نصر٣٦
١٩٨٦/١٠/١٧ليسانس حقوقياسمين زكى محمد على٣٧
١٩٩٠/١٢/٢٦ليسانس حقوقياسمين سامي عبد الرحمن عبد الحميد٣٨
١٩٨٨/٠٨/٠٨ليسانس حقوقياسمين سامي محمد رضوان٣٩
١٩٩٠/١١/٠٦خدمه اجتماعيةياسمين سعيد عباس حنفى٤٠
١٩٩٣/٠٨/٢٥ليسانس حقوقياسمين سمير قاسم السيد٤١

صفحة ٤٧٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٨/٠٩/١٦ليسانس ادابياسمين سيد احمد١
١٩٩١/٠٩/١٤ليسانس ادابياسمين شعبان ناجى٢
١٩٩٢/٠٦/٠٧ليسانس حقوقياسمين صبحي السيد احمد٣
١٩٩٠/٠٦/٠٨حاسبات ومعلوماتياسمين صالح عبد ربه٤
١٩٨٧/١٠/٠١خدمه اجتماعيةياسمين عادل ابراهيم بيومى٥
١٩٩٠/٠٩/٢٣ليسانس حقوقياسمين عبد الحكيم بيومي٦
١٩٨٨/٠٧/٠٦ليسانس حقوقياسمين عبد العزيز عبد الطاهر٧
١٩٨٤/٠٥/٠٨ليسانس حقوقياسمين عبد النعيم عبد الحميد٨
١٩٨٨/٠٤/٠٦ليسانس حقوقياسمين عز الدين محمد٩

١٩٩٣/٠٦/٠٥ليسانس حقوقياسمين عشرى معوض محمد فرج١٠
١٩٩١/٠٦/٢٥ليسانس ادابياسمين عصمت عثمان١١
١٩٨٨/١٠/٣٠ليسانس حقوقياسمين على عبد اللطيف على١٢
١٩٨٨/٠٤/١٤ليسانس حقوقياسمين على عبد هللا عبد العزيز١٣
١٩٩٢/٠٦/٢٨ليسانس حقوقياسمين عيسى على عبد المجيد١٤
١٩٩٣/٠٣/١٩ليسانس حقوقياسمين عيسى نفادى محمد١٥
١٩٩٣/٠٦/٠٥ليسانس حقوقياسمين فوزي عبد القادر١٦
١٩٨٦/٠٨/٠٦ليسانس حقوقياسمين مجدي فؤاد فؤاد١٧
١٩٩٣/٠٨/٢٩ليسانس حقوقياسمين محمد الجوهرىمحمود١٨
١٩٨٧/٠٢/٠٣حاسبات ومعلوماتياسمين محمد سمير السيد١٩
١٩٩١/٠٨/٢١ليسانس حقوقياسمين محمد سيد حسن٢٠
١٩٩٣/٠٣/١٥خدمه اجتماعيةياسمين محمد سيد هيكل٢١
١٩٩٣/١١/٢٤ليسانس حقوقياسمين محمد عبد الرؤف حسين٢٢
١٩٩٢/٠٨/١٢ليسانس حقوقياسمين محمد على محمد٢٣
١٩٩٣/٠٩/١٠ليسانس حقوقياسمين محمد محمد الشافعى يوسف٢٤
١٩٨٧/٠٣/٠١ليسانس ادابياسمين محمد محمد الصاوى احمد٢٥
١٩٨٨/٠٨/٠١ليسانس حقوقياسمين محمد محمود احمد إسماعيل٢٦
١٩٩٣/٠٧/٠٧خدمه اجتماعيةياسمين محمود عبد العزيز٢٧

صفحة ٤٧٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

١٩٨٩/٠٥/٢٨السنياسمين مسعد محمد غنيم٢٨
١٩٨٣/٠٦/٠٥ليسانس ادابياسمين مصطفى حسن٢٩
١٩٩٠/١٠/١٩السنياسمين مصطفى كامل عثمان٣٠
١٩٩١/٠٧/١٤بكالوريوس تجارةياسمين نجاح حنفى احمد٣١
١٩٨٥/١٠/١١ليسانس حقوقياسمين وجيه حسن عباس٣٢
١٩٩٠/١٢/١٦ليسانس حقوقياسمينه زيان إبراهيم زيان٣٣
١٩٩٠/٠٨/١٤ليسانس حقوقياسين سمير عبد الملك هنداوى٣٤
١٩٨٨/٠٩/١٧زراعةياسين عزت ياسين محمد٣٥
١٩٩٠/٠٧/٢٠ليسانس حقوقياسين مجدي محمود محمود٣٦
١٩٨٣/٠٣/٠٢خدمه اجتماعيةيامن محمد إبراهيم بدر٣٧
١٩٩٣/٠٩/١٩زراعةيحي ابو بكر عبدالحافظ٣٨
١٩٨٨/٠٢/٠١زراعةيحي شرف الدين ابو الفضل٣٩
١٩٨٥/١١/٢٠ليسانس حقوقيحيى خليل السيد إبراهيم٤٠
١٩٨٩/٠٩/٢١ليسانس حقوقيحيى زكريا بيومى ابو العزم٤١

صفحة ٤٧٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٩٢/١١/١٢ليسانس حقوقايات شاكر السيد سليم١
١٩٩٠/٠٥/٠٤ليسانس حقوقايات على حسن على٢
١٩٨٨/٠٧/٢٤ليسانس حقوقايات فكرى حسين على٣
١٩٩١/٠٨/١٤ليسانس حقوقايات منصور سيد بيومي٤
١٩٩٢/٠٢/١٦ليسانس حقوقايات موسى سليمان عبد هللا٥
١٩٩٠/٠٥/١٩ليسانس حقوقايرينى سمير مسعد غطاس٦
١٩٨٩/١١/٠٥ليسانس حقوقايمان جمال يوسف يوسف الخولى٧
١٩٩٢/٠٩/١٦ليسانس حقوقايمان ظريف كامل يوسف٨
١٩٩١/٠٤/١٨ليسانس حقوقايمان عبد الناصر عبده محمد٩

١٩٨٤/١١/٠٢ليسانس حقوقايمان عزت عبد الرحمن احمد١٠
١٩٩٢/٠٧/٠٥ليسانس حقوقايمان محمد يس حسن على١١
١٩٩٢/٠٦/٠٤ليسانس حقوقايمن إبراهيم محمد إبراهيم١٢
١٩٨٨/٠٣/٠١ليسانس حقوقيحيى عبد الحكيم سليمان حافظ١٣
١٩٩٠/١١/٢٥لغات و ترجمهيحيى على محمد كمال الدين١٤
١٩٨٥/٠٥/٢٩لغات و ترجمهيحيى محمد على محمد١٥
١٩٩٢/٠٣/١٩ليسانس حقوقيسرا حمدي عبد الرحيم محمد١٦
١٩٩٢/٠٩/٠١ليسانس حقوقيسرا سعدى مصطفى احمد١٧
١٩٨٣/٠٦/٢٦ليسانس حقوقيسرا يحيى عيد محمد١٨
١٩٩٣/٠١/٢٠ليسانس حقوقيسرى إبراهيم عمر أمين١٩
١٩٨٩/١٢/٠٦ليسانس حقوقيسرى رأفت محمود سالم٢٠
١٩٨٥/١٠/٠١نظم معلوماتيسرى عبد العزيز امين٢١
١٩٨٨/٠٨/١٠بكالوريوس تجارةيسرى محمد عبد الصالحين٢٢
١٩٨٥/٠٨/١٨حاسبات ومعلوماتيمني حسن حنفي٢٣
١٩٩٢/١٢/٠٩خدمه اجتماعيةيمنى حسين محمد يحى٢٤
١٩٩٠/١١/٠٣ليسانس ادابيمنى سامى عبد المنعم٢٥
١٩٩٢/٠٢/١٩ليسانس حقوقيمنى سامي عبد المنعم٢٦
١٩٩١/٠٥/٠٢خدمه اجتماعيةيمنى عبد المجيد احمد محمد٢٧

صفحة ٤٧٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

١٩٨٩/١١/٢٤ليسانس حقوقيمنى محمد محمود مصطفى٢٨
١٩٨٩/٠١/٠٧خدمه اجتماعيةيوستينا شحاته اسكندر٢٩
١٩٨٩/٠٧/٠١خدمه اجتماعيةيوسف جرجس شفيق٣٠
١٩٨٣/٠٩/٠١خدمه اجتماعيةيوسف دهشور فايز٣١
١٩٩١/١٠/١٧حاسبات ومعلوماتيوسف شعبان رجب٣٢
١٩٩٢/٠٦/٢٨حاسبات ومعلوماتيوسف صبري عبدالفتاح٣٣
١٩٩٠/٠٨/٠٤ليسانس حقوقيوسف عبد العليم فؤاد٣٤
١٩٨٦/٠٩/٠٢لغات و ترجمهيوسف عبد هللا محمد عبد الدايم٣٥
١٩٩١/٠٤/٢٣بكالوريوس تجارةيوسف لمعى راغب يوسف٣٦
١٩٩٣/٠٧/٢٦ليسانس حقوقيوسف محمد امين محمد دياب٣٧
١٩٩٢/١٠/٢٨ليسانس حقوقيوسف محمد رفعت عبد الفتاح٣٨
١٩٨٨/٠٣/٢٩ليسانس حقوقيوسف محمد يوسف أمام٣٩
١٩٩٢/١٢/٠٥السنيونا سامى لبيب عبد المسيح٤٠
١٩٨٩/١٢/١٤حاسبات ومعلوماتيونس حسن محمد يونس٤١

صفحة ٤٧٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٨٤/١٢/٠٢ليسانس حقوقايمن إسماعيل عبد الحميد١
١٩٩٢/٠١/٠١ليسانس حقوقايمن احمد أبو الفتوح٢
١٩٩١/٠٣/٠١ليسانس حقوقايمن احمد حسنين محمد عبد الصمد٣
١٩٩٢/٠٤/٠١ليسانس حقوقايمن احمد محمد فاروق٤
١٩٨٧/٠٣/٠١ليسانس حقوقايمن احمد همام محمد عثمان٥
١٩٨٦/١٠/٠٦ليسانس حقوقايمن الشافعى تهامى طه خطاب٦
١٩٩٢/٠٩/٢٨ليسانس حقوقايمن حمدي محمد رمضان٧
١٩٩٣/٠٧/١٩ليسانس حقوقايمن خالد جدامى على٨
١٩٨٧/٠٩/٢٠ليسانس حقوقايمن ربيع محمد إبراهيم٩

١٩٨٦/١١/٣٠ليسانس حقوقايمن سيد محمد على ضرغام١٠
١٩٩٠/٠٦/١٥ليسانس حقوقايمن صالح حسن رمضان١١
١٩٨٧/٠٦/٠٥ليسانس حقوقايمن عبد المنعم يوسف عفيفي١٢
١٩٩١/٠٧/٠٩ليسانس حقوقايمن فرغلى محمد عبد هللا١٣
١٩٩٠/٠٨/٠٩ليسانس حقوقايمن مجدي رجب أبو العال١٤
١٩٩٢/٠٣/٣٠ليسانس حقوقايمن محمد احمد محمد عطية١٥
١٩٨٨/٠٦/٠٨ليسانس حقوقايمن محمد احمد همام١٦
١٩٨٤/٠٩/٢٢ليسانس حقوقايمن محمد بكر سالمه١٧
١٩٨٨/٠٥/١٠ليسانس حقوقايمن محمد سيد على حسام الدين١٨
١٩٨٧/٠٨/٠١ليسانس حقوقايمن يوسف سيد حسن محمد١٩
١٩٩٢/٠٤/٠١ليسانس حقوقايناس احمد الرفاعى محمد على حجاج٢٠
١٩٨٣/٠٤/٢١ليسانس حقوقايناس محمد عبد هللا محمد عبد هللا٢١
١٩٨٧/١١/٠٨ليسانس حقوقايناس محمد غريب عبد المجيد٢٢
١٩٨٣/٠٤/٠٢ليسانس حقوقايناس محمود احمد فرج إبراهيم٢٣
١٩٩١/٠٨/٠٨ليسانس حقوقايناس محمود طه عبده٢٤
١٩٩٠/١٢/١٢ليسانس حقوقايناس يوسف عبد الحليم عوض هللا٢٥
١٩٩٣/٠٨/٢٠ليسانس حقوقايه إبراهيم سمير خليل محمد٢٦
١٩٩١/٠٨/٢٠ليسانس حقوقايه إبراهيم محروس الشافعى٢٧

صفحة ٤٧٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

١٩٩٢/١٢/١٦ليسانس حقوقايه احمد بدر حسن عبده٢٨
١٩٩١/٠٤/٠١ليسانس حقوقايه احمد محمد احمد سالم٢٩
١٩٩٠/٠٩/٠٨ليسانس حقوقايه احمد ياسين احمد عوض٣٠
١٩٩١/٠٦/١٦ليسانس حقوقايه السيد احمد السيد٣١
١٩٩١/٠٤/١٩ليسانس حقوقايه هللا سيد جمعه يوسف٣٢
١٩٩٣/٠٧/٠٦ليسانس حقوقايه هللا طارق سالمه محمد٣٣
١٩٩٤/٠٣/١١ليسانس حقوقايه اوسامه فريد فهمي مرسى٣٤
١٩٩٣/٠٣/٠٥ليسانس حقوقايه حامد ذكى حامد٣٥
١٩٨٨/٠٧/٠١ليسانس حقوقايه حسنى صديق مهران٣٦
١٩٩٣/٠٧/٠٣ليسانس حقوقايه رفعت عبد السالم٣٧
١٩٩٣/٠٦/٢٥ليسانس حقوقايه سامي عبد السالم احمد صالح٣٨
١٩٩٣/٠٢/١٦ليسانس حقوقايه شريف فؤاد محمود٣٩
١٩٩٢/٠٢/١١ليسانس حقوقايه صبحى إبراهيم محمد٤٠
١٩٩٠/١١/١٤ليسانس حقوقايه عادل على علوان٤١

صفحة ٤٧٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

القاهره حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

١٩٩١/٠٣/٠٣ليسانس حقوقايه عبد الجواد إبراهيم البكرى١
١٩٩١/٠٧/٠٨ليسانس حقوقايه عبد السالم سيد محمد حماد٢
١٩٨٨/٠٩/١٧ليسانس حقوقايه عبد العزيز عبد الرحمن٣
١٩٩٣/١١/١٣ليسانس حقوقايه عبد الغفار محمد عبد الغفار٤
١٩٩١/١١/٠٣ليسانس حقوقايه عبد الفتاح فيصل عبد الفتاح٥
١٩٩٣/٠٦/٢١ليسانس حقوقايه عبد هللا إبراهيم محمود٦
١٩٨٧/٠٧/١١ليسانس حقوقايه عبد الوهاب عبد الوهاب٧
١٩٩١/٠٦/٠٧ليسانس حقوقايه عز الدين محمد مهدى السيد٨
١٩٨٨/٠٩/٢١ليسانس حقوقايه عصمت عبد المجيد على٩

١٩٩٠/٠٥/٠٨ليسانس حقوقايه على محمود احمد١٠
١٩٩٠/١٠/٢٤ليسانس حقوقايه فؤاد مصطفى محمد حسن١١
١٩٩٤/٠٣/١٥ليسانس حقوقايه مجدي حسنى احمد١٢
١٩٩٣/٠٤/٢٨ليسانس حقوقايه محمد حافظ عبد الحميد١٣
١٩٩٤/٠١/١٩ليسانس حقوقايه محمود فتحي مرزوق سالم١٤
١٩٩٣/٠١/٢١ليسانس حقوقايه محى الدين منصور محمد١٥
١٩٩٣/٠٧/٢١ليسانس حقوقايه مصطفى مرسى حسن١٦
١٩٨٩/٠٨/١٠ليسانس حقوقايه نبيل عبد الباسط محمد١٧
١٩٨٧/٠٨/٢٦ليسانس حقوقايهاب احمد عبد المجيد١٨
١٩٩٢/٠٨/٢١ليسانس حقوقايهاب محمد عبد الرحمن عبد الوهاب١٩
حاسبات ومعلوماتشيماء مصطفى الوردانى هدية٢٠

صفحة ٤٧٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 


